POLSKI

science

Comed
Metoda
Odporność Selekcja Metoda
NIEZAWODNE

FORMUŁY DLA

GOŁĘBI POCZTOWYCH

Jean-Louis Jorissen
Farmaceuta

wersja 4.1 01/2020
MADE IN BELGIUM

folder pools 2020 zonder flap.indd 1

20/12/2019 12:31:11

Jednym z najwspanialszych obrazów wyrytych
w pamięci każdego hodowcy, jest moment,
kiedy gołąb powraca do gołębnika,
ostatni raz uderza skrzydłami
i siada na dachu, a hodowca wie,
że zdobędzie pierwsze miejsce..,
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LISTA PRODUKTÓW (SKŁAD)
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OBJAŚNIENIA DO NUMERÓW
WERSJI
Od niedawna umieszczamy numery wersji na etykietach produktów. Robimy to, aby odróżnić różne wersje tego samego produktu. W celu utrzymania naszych produktów na najwyższym poziomie, nasz zespół nieustannie
poszukuje najwyższej jakości nowych surowców. W ten sposób rozwijamy
nowe produkty, ale również te istniejące, które już posiadają ustaloną
wartość i wysoką jakość, są nieustannie dopracowywane.
Każda zmiana wiąże się z nadaniem nowego numeru wersji. Na podstawie
numeru wersji (n.p.3.2.) możesz sprawdzić czy masz najbardziej aktualny
produkt. Cyfra przed kropką określa generację produktu, jeżeli dochodzi do
dużych i ważnych udoskonaleń, liczba się zmienia. Cyfra za kropką oznacza
niewielkie zmiany w obrębie generacji. Staramy się korygować etykiety
na bieżąco, aby zawierały wszystkie aktualne informacje. Z numeru wersji
możesz zorientować się czy masz najnowszą wersję produktu w posiadaniu.
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DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ
COMED?

LABORATORIUM COMED

Comed ma całkowicie odnowione laboratorium i skrupulatnie
przestrzega norm prawnych
posiada kontakty ze wszystkimi ważniejszymi ośrodkami
badawczymi na świecie
40 lat doświadczenia w ornitologii, gwarantuje wysoką jakość
produkty z wyraźnie widocznymi efektami działania, w pełni bezpieczne, nie wywołują skutków ubocznych i nie zawierają środków
dopingujących
Comed posiada własny numer autoryzacyjny jako producent,
zgodnie z ustawodawstwem europejskim i zarejestrowany jest pod
własnym numerem BE 6338
Czterech farmaceutów z zespołu badawczo-rozwojowego wraz z naszą dyrektorem handlowym Marie
Jorissen i naszą asystentką handlową Ruth Kempeneers stale poszukują rozwiązań problemów, z jakimi muszą sobie radzić hodowcy ptaków. Można im
zadawać pytania telefonicznie.
Odpowiedzi udzielone zostaną w ciągu 24 godzin albo szybciej. Żadne
z pytań nie zostanie bez odpowiedzi. Można również umówić się do
odwiedzenia nas osobiście, w siedzibie firmy COMED, w celu omówienia
sposobu rozwiązania problemów. Zawsze bezpłatnie i bez zobowiązań.

6
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UWAGA NA FALSYFIKATY I
PODRÓBKI.
Niestety sukces produktów Comed ma
również swoje ciemne strony. Coraz częściej
mamy do czynienia z fałszerstwami.

Dotyczy to przestępców, którzy wykorzystują
dobre imię i sławę produktów Comed.
Bywa, że podrobiony produkt nieznacznie
różni się zapachem lub kolorem, etykiety
odrobinę różnią się wyglądem , lub jego cena
jest wyjątkowo niska.
Plovet, itp ...
Produkty zawierające, zgodnie z etykietą,
antybiotyki lub leki klasyczne.
Nie tylko podrabianie jest przestępstwem, ale handel i posiadanie
sfałszowanych produktów jest także przestępstwem.
Prosimy o natychmiastowy kontakt z przedstawicielami firmy
Comed w przypadku wątpliwości co do pochodzenia produktów, gdyż podrabianie i handel sfałszowanymi towarami zagrożone
jest wysokimi karami przewidzianymi w kodeksie karnym.
Firma COMED zrobi wszystko co konieczne, aby zapobiec
fałszerstwom.
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ORYGINAŁ JEST ZAWSZE
LEPSZY NIŻ KOPIA.

Od samego początku, ponad 40 lat temu, Comed rozpoczął wdrażanie
inteligentnych suplementów i z tego powodu może ubiegać się o tytuł
lidera - wizjonera w zakresie zastosowania szeroko pojętej medycyny
alternatywnej, dla polepszenia stanu zdrowia i wydajności zwierząt.
Kiełki pszenicy i olejek czosnkowy są znane i stosowane od dawna,
celem oczyszczania organizmu i poprawy rozrodczości. Comed tworząc
Comedol (Fine Oil) dodatkowo podkreślił wagę zrównoważonej
formuły olejów omega, dla optymalizacji metabolizmu, polepszenia
zdrowia zwierząt oraz poprawy ich kondycji. Wiele firm zastosowało tą
samą technikę i teraz wszyscy mają podobne produkty w asortymencie.
To samo dotyczy Cometose, rewolucyjnej odżywki jelitowej. Wszyscy
nasi konkurenci bardzo szybko zrozumieli, że jej regularne stosowanie,
jest wiele ważniejsze dla osiągnięć lotników, niż nadmierne podawanie antybiotyków. Comed nigdy nie ujawni do końca swoich sekretów
produkcji. Na szczęście nowe przepisy nie zobowiązują do ujawniania każdego szczegółu naszej intelektualnej własności. I w ten sposób
powiedzenie, oryginał jest zawsze lepszy niż kopia, nadal jest aktualne.
Produkty roślinne są bardzo ważne. Wspomagają one wzmocnienie naturalnej odporności, oraz przyczyniają się do zaprzestania nadużywania
w stosowaniu antybiotyków i podawania ich na ślepo.
Jako producent i hurtownia farmaceutyczna, Comed nigdy nie zajmuje się
antybiotykami i nie rejestruje ich, co jest regułą. Natomiast ciągle poszukujemy rozwiązań w medycynie alternatywnej, co oznacza utrzymywanie
zdrowia zwierząt przy użyciu naturalnych metod.

8
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WIZJA I MISJA

NAUKA - DORADZTWO - DOŚWIADCZENIE - ZAUFANIE
Biografia Jean-Louis Jorissen
W 1976 roku Jean-Louis Jorissen założył
firmę Comed NV jako hurtownię narzędzi
weterynaryjnych i leków dla zwierząt. Pod
koniec lat osiemdziesiątych zrobił specjalizację
na Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu
w Liège.
W tym czasie wypracował własną gamę produktów dla gołębi i innych
gatunków zwierząt.
Również w tym czasie, Linus Pauling promował ruch naukowy, który połączył
medycynę i żywienie. Wcześniej, kiedy zajmował się praktyczną medycyną,
poszukiwał związku pomiędzy żywieniem a występowaniem patologii. Dziś
cały sektor medyczny jest przekonany o ogromnym znaczeniu, rozwoju
badań w dziedzinie ortomolekularnego żywienia. To zainspirowało firmę
COMED do stworzenia całej gamy produktów dla zwierząt.
Podstawowe działy firmy COMED NV:
			
			
rozwój nowych linii produktów zgodnych
		
z najnowszymi badaniami
			
			
wytwarzanie produktów dla gołębi, ptaków,
			
koni, psów i kotów, jak również produktów
			
konsumpcyjnych dla ludzi
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Comed chce, aby zarówno hodowcy amatorzy jak i profesjonaliści mogli
uzyskiwać szczyt formy gołębi, przy użyciu jak najmniejszej ilości leków,
jak to jest tylko możliwe. Nasze produkty są rezultatem wizji popartej
badaniami naukowymi. Pragniemy, aby wszystkie nasze produkty
cechowały się „swoistym znakiem jakości". Dzięki tej filozofii, nasze
produkty są nieporównywalne z innymi.
Wyjątkowa przyjaźń
Moja przyjaźń z artystą José Vermeersch
(1922-1997) miała wpływ zarówno na
moje życie zawodowe jak i na poziomie
duchowym. José był “flandrien”mocnym,
cichym i wytrwałym pracownikiem, bez
końca poszukującym bezpretensjonalnej
jakości. Jego gliniane rzeźby odzwierciedlają, we wzruszający
i nieskomplikowany sposób, człowieka w jego nagiej prostocie ciała. Są one
wyrażone w tak różnych kształtach, że nie określają swojego wieku. Tylko
oczy, dłonie i stopy są uderzająco idealne... Poza misją, przedsiębiorstwo
powinno się również rozwijać w praktyce. Misją COMED jest dążenie
do hodowli i ochrony zdrowia zwierząt bez nadużywania antybiotyków.
Wynikiem wielu moich rozmów z José Vermeersch dotyczących
praktycznego rozwoju
przedsiębiorstwa, było wyznaczenie trzech
głównych nurtów, które powinny jednoczyć cały zespół: burza mózgów,
planowanie i wykonanie.
Ordo ab Chao (porządek z chaosu)

10
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Konkluzja ta doprowadziła do stworzenia
rzeźby przedstawiającej trzy postacie
ludzkie, charakteryzujące ludzi pracujących
w firmie. Niestety, José zmarł kilka tygodni
po jego 75 - tych. urodzinach i nie zdążył
ukończyć swojego projektu. Pozostawił
jednak po sobie miłą pamiątkę, którą
pragnę się podzielić z moimi szacownymi
użytkownikami COMED.
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Wierzę, że w świecie jutra, niezbędnym i wiecznym zadaniem człowieka jest
gromadzenie wiedzy. Dlatego też przez całe życie z wielką przyjemnością
uczyłem się i poszukiwałem prawdy zarówno na poziomie duchowym jak
i naukowym. Im jestem starszy, tym większa jest moja ciekawość.
Dzięki wiedzy odkrywam zależności pomiędzy wszystkim.
Służenie społeczeństwu jest misją.
Im więcej odkrytych danych przechowuje
się w postaci gotowej wiedzy, tym bardziej
świadomy jest człowiek, a życie na ziemi
staje się łatwiejsze do zrozumienia.
Niemniej jednak gromadzenie wiedzy jest
bezpretensjonalne.
Sercem społeczeństwa jest misja.
Jako człowiek inteligentny zdobywam wiedzę, aby dojść do mądrości,
a nie dla chełpienia się nią. W moim zakresie działania, mam do czynienia
z wiedzą, której część jest chaotycznie rozłożona pomiędzy liczne
substancje działające w różnych dziedzinach. Związki są odczuwalne
podświadomie i instynktownie. Jest to niezbędne, aby być kreatywnym:
dostrzec porządek w chaotycznej wiedzy. Twórcze rozwiązywanie
medycznych lub żywieniowych problemów, dzieje się spontanicznie
w trakcie odkrycia wielu związków. Następnie te twórcze sugestie
są oceniane pod kątem ich wykonalności. Produkty muszą działać
optymalnie i być biodostępne lub przyswajalne, muszą mieć długi
okres trwałości i powinny być zgodne ze standardami żywieniowymi.
Lubię rozmawiać z hodowcami o ich problemach dotyczących
praktycznie wszystkiego, nawet ich osobistego samopoczucia.
Ich stan psychiczny ma wpływ na gołębie, które przebywają
11
w jego otoczeniu.
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Surowe przepisy
Przepisy dotyczące zezwolenia na produkcję i obrót naszymi produktami
są szczegółowo opisane i bardzo rygorystyczne. Również ustawodawstwo
dotyczące laboratoriów jest bardzo skomplikowane. Każde laboratorium
musi być wyposażone w odpowiedni sprzęt, który musi być regularnie
kontrolowany i legalizowany. Przepisy dotyczące deklaracji na etykietach
są również bardzo rygorystyczne.
Temu szczegółowemu i skomplikowanemu systemowi weryfikacji jakości
i bezpieczeństwa produktów oraz jego składników, na każdym etapie,
podlegają wszyscy jego uczestnicy. Zarówno dostawca surowców, producent jak i dystrybutor, podlegają takiej samej weryfikacji w równym
stopniu.
Najmniejsze odchylenia muszą być wykryte, dzięki czemu mogą być podjęte
natychmiastowe działania, na wszystkich niezbędnych poziomach. Tylko ci,
którzy ściśle przestrzegają rygorystycznych procedur, mogą uzyskać numer
autoryzacyjny. Dla Comed jest to BE 6338.
Zespół
Bardzo korzystnym jest fakt, że ja i mój kolega François Duda uzupełniamy
się nawzajem. Razem prowadzimy badania i razem staliśmy się dobrze
naoliwioną, badawczą i rozwojową maszyną. Ja decyduję, które nowe
formuły będziemy rozwijać w oparciu o dane z rynku, podczas gdy François,
cierpliwy naukowiec, zajmuje się ostatnim technicznym wykończeniem
produktu. W 2012 roku dołączył do nas mój syn Frederic Jorissen, również
farmaceuta. Ostatecznie zespół został skompletowany w 2015, kiedy
dołączyła do nas Ilse Verstraeten (zarządzanie, prawodawstwo, rejestracja,
rozwój i komunikacja).

12
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Szeroki asortyment wspaniałych produktów Comed jest zasługą
poświęcania się naszych współpracowników.

od lewej do prawej: Frédéric Jorissen, Ilse Verstraeten,
Jean -Louis Jorissen i François Duda.

folder pools 2020 zonder flap.indd 13

13

20/12/2019 12:31:14

COMED OSTRZEGA
OD PRAWIE 40 LAT ... !!!

Antybiotyki i odporność
Kiedy zaczynałem pracę w latach 70-tych, na rynku był
duży wybór niedawno opracowanych, skutecznych i bezpiecznych antybiotyków (penicylina została odkryta już
w 1928 roku). Antybiotyki stały się bardzo popularne,
a ich stosowanie wzrosło do spektakularnych rozmiarów. Jednakże ich częste nadużywanie,
często czy były one potrzebne czy nie spowodowało, że bakterie stawały
się coraz bardziej odporne .Od około 40 lat żadne nowe antybiotyki nie
zostały odkryte, z powodów, których nie można wytłumaczyć. Kiedy przeprowadzane są badania w celu znalezienia nowych molekuł, potrzebne
jest też trochę szczęścia.
Jak wiemy, penicylina została odkryta zupełnie przez przypadek, kiedy Fleming beztrosko wyrzucił próbkę i zobaczył
po kilku dniach, że pleśnie rozpuściły kultury bakterii.
Czyżby nasze szczęście się wyczerpało w połowie lat 70tych? Czy użyliśmy wszystkich możliwych metod badawczych, którym bakterie były poddane?
Od czasu chinolonów (Baytril) żaden nowy antybiotyk nie jest dostępny
na rynku od ponad 40 lat, pomimo ogromnych nakładów finansowych i
licznych badań przeprowadzonych na uniwersytetach. Ponowna analiza
jest obecnie wstrzymana z powodu braku interesu gospodarczego. Jeśli
ktoś odkryłby nowy antybiotyk, byłby zarezerwowany na wyjątkowe sytuacje gdyż w przypadku masowego użycia, oporność pojawiłaby się w
krótkim czasie Teraz wkroczyliśmy w nową erę, kiedy mikroorganizmy nas
dopadły. Ani człowiek, ani zwierzę nie są już bezpieczni. Po MRSA (bakterie szpitalne) pojawiły się ESBL- bakterie warunkujące odporność (nazywane też super bakteriami). Te ostatnie są zdolne do spowodowania rozpadu najczęściej stosowanych antybiotyków. Potrafią one złamać związek
betalaktamu w substancji czynnej amoksycyliny, tak że nie jest
14
już ona aktywna.
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Czynniki chorobotwórcze wygrały i zaczął się koniec skuteczności antybiotyków. W listopadzie 2015 roku chińscy naukowcy odkryli patogeny u świń
i kurcząt przeciwko którym, antybiotyki nie były już skuteczne, jeszcze za
nim zaczęłasię „era po antybiotyku”.
Problemy z odpornością są często spowodowane przez fakt, że antybiotykoterapia nie została zakończona, ponieważ antybiotyk nie został zużyty
do końca w całości. Pacjent poczuł się lepiej, ale jeszcze nie wszystkie bakterie zniknęły z jego ciała. Te bakterie, które pozostały potrafią znaleźć
sposób, aby przetrwać i zwalczyć antybiotyk.
Kiedy kuracja nie jest dokończona, bakterie namnażają się nadal, a nowo
powstałe stają się bardziej odporne i trudniej je zwalczyć.
U ludzi, odporne TBC było w stanie rozwinąć się wśród bezdomnych, gdyż
mieli oni problem z dostępem do leku, bądź z właściwym zakończeniem
antybiotykoterapii. Dlatego w niektórych krajach, pacjenci z odporną
bakterią TBC są zmuszani, do podjęcia obowiązkowego leczenia w szpitalu, w celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby.
Antybiotyki i zwierzęta
Co zrobiliśmy ze zwierzętami?
W hodowli zwierząt, a w szczególności w hodowli drobiu,
szybko zauważono stymulujące właściwości antybiotyków, przy regularnym ich podawaniu, na szybki wzrost
młodych zwierząt hodowlanych. W ten sposób powstał
zwyczaj profilaktycznego stosowania antybiotyków, jako
standardowego systemu tuczu w hodowli przemysłowej.
Duża koncentracja zwierząt na ograniczonej powierzchni uwarunkowana
jest korzyściami ekonomicznymi. Jednak zwierzęta stłoczone na małej
powierzchni są bardziej narażone na stres, który wpływa niekorzystnie
na ich odporność. Szybko rozprzestrzeniające się infekcje hamują wzrost
zwierząt i ograniczają ich obrót handlowy. W wyniku intensywnego chowu,
powstały także problemy z płodnością, których częstą przyczyną są uśpione
zakażenia. Dlatego prewencyjna antybiotykoterapia wprowadzona 15
została jako standard w programach hodowlanych.
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Tak to zwykle bywa, że im zwierzęta są mniejsze, to ich hodowla prowadzona jest na większą skalę. Wielkie przemysłowe hodowle (drobiu, świń,
bydła) wymagają stosowania dużych ilości antybiotyków. Stało się regułą,
że te same antybiotyki stosowane u ludzi, stosowane są do ochrony
zwierząt na fermach. Zwłaszcza w krajach gdzie spożycie mięsa jest duże,
drób jako najtańsze źródło białka, jest łatwy w hodowli i można z niego
szybko sporządzić smaczne produkty. Dlatego hoduje się go na dużą skalę,
szczególnie w Azji południowo-wschodniej.
Z powodu wzrostu populacji ludzkiej w ostatnich dekadach, wystąpiło olbrzymie zapotrzebowanie na białka (mięso), dlatego zaistniała potrzeba
skutecznej techniki produkcyjnej. Problem etyczny dotyczący stosowania
antybiotyków w hodowli zepchnięty został na dalszy plan. Podobnie jak
w przypadku spalania paliw kopalnianych, pomijane są względy etyczne,
bez podejmowania odpowiednich środków zaradczych
Lot do przodu ....
Nadużywanie musi się skończyć TERAZ. W październiku 2016, na
szczycie ONZ w Nowym Jorku, odporność na antybiotyki była
umiejscowiona wysoko na liście priorytetów. Przesłanie COMED przez
prawie 40 lat brzmi: nigdy więcej hodowli z zastosowaniem antybiotyków.
Odwrót: COMED METODA
Odporność na antybiotyki jest ślepą,
jednokierunkową ulicą. Tylko drastyczny spadek
nadmiernego stosowania antybiotyków może
zakończyć proces wzrostu odporności drobnoustrojów. Jest to zadanie zarówno dla lekarzy jak i
konsumentów, w celu zabezpieczenia przyszłości
nowoczesnej medycyny.

16
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Coroczna kampania uwrażliwiająca na lepsze i bardziej racjonalne stosowanie antybiotyków, rozpoczęła się w zimie 1999-2000, poprzez spoty
telewizyjne i radiowe oraz przez publicznie rozprowadzane przez lekarzy broszury informacyjne, doprowadzono, w okresie ostatnich 6 lat, do
spadku zużycia antybiotyków o 32%. Ponadto nastąpiło wyraźne wyhamowanie narastania odporności wśród pneumokoków (bakterie odpowiedzialne za większość infekcji oddechowych).
Odwrócenie tego stanu jest możliwe, tylko wówczas, jeżeli bezcelowe stosowanie antybiotyków będzie maleć a hodowcy powinni się do tego przyczynić.
Ocal aktualne antybiotyki, pewnego dnia mogą uratować Twoje życie ...
i życia Twoich wnuków!
Nadużycia w stosowaniu antybiotyków są podstawą tego problemu i mogą być najczęstszą przyczyną faktu, że nie są one w stanie
pomóc wzrastającej liczbie chorych ludzi. Bakterie, które zakażają
zwierzęta, mogą zakażać także ludzi. Są także w stanie przenieść
swoje cechy adaptacyjne i odpornościowe pomiędzy gatunkami.
Każdy wie, że takie postępowanie jest nieodpowiedzialne i że nie możemy tak
dalej postępować, niestety jednak przesłanki ekonomiczne są ważniejsze.
Świat zwierząt sportowych również szybko docenił właściwości antybiotyków. Hodowcy szukają “czegoś mocnego”, niezależnie od tego, co by
to miało być ... Trzy w jednym (formuła z antybiotyków), cztery w jednym, pięć w jednym, były przykładami wypaczonego przyzwyczajenia.
Te wątpliwe, lecznicze koktajle z antybiotyków były zbyt często stosowane. Sprawiło to, że trzeba było zastanowić się, jak te biedne zwierzęta
mogły funkcjonować, pomimo tego że były zatruwane przez antybiotyki.
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Comed zaczął ostrzegać o tym we wszystkich swoich wykładach i ulotkach ... Kombinacje kilku antybiotyków powodują uporczywe infekcje
grzybicze w układzie pokarmowym!
Nasza wizja
Nasza wizja COMED opiera się na faktach i dostarcza pilną wiadomość:
Odrzuć negatywną przeszłość, poprzez zaprzestanie prewen
cyjnego stosowania antybiotyków oraz buduj pozytywną
przyszłość z Curol, Winmix, Roni, Stopmite i Clean.
Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ
odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.
Sport ma być praktykowany ze zdrowymi zwierzętami. Jest to
jedyna logiczna filozofia ...
		
		
		
		
		
		
		

Usunęliśmy zwierzę z jego biotopu (naturalnego
środowiska)
Sporty wyczynowe sprawiają, że zwierzęta chorują
przez degradację ich naturalnego środowiska. Walki
kogutów i walki byków są skrajnymi tego przypadkami, ale można również wspomnieć kolorowanie 		
ptaków, czy wypuszczanie gołębi w złych warunkach
pogodowych.

Poprzez ingerencję w sposób życia zwierząt, człowiek spowodował
wszelkiego rodzaju ich problemy zdrowotne. Comed koncentruje się
na rozwiązywaniu tych problemów od prawie 40 lat. Rozwiązania proponowane przez „Comed Science” są połączeniem filozofii i leczenia
poprzez unikanie systematycznego stosowania antybiotyków w zwalczaniu zakażeń wywołanych przez sport sam w sobie : COMED METODA.
Bez antybiotyków, z Curol, Winmix, Roni, Stopmite i Clean
, to właściwa droga do poprawienia wyniku.
18
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Czy chcemy być pokoleniem ojców o wątpliwej reputacji? Odkryliśmy antybiotyki, nie po to żeby zaprzepaścić to w jednym pokoleniu, poprzez stosowanie ich bez wyraźnego powodu. Albo... będziemy pokoleniem, które
zmieniło bieg, które było na tyle odpowiedzialne, aby umieścić zdrowie
naszych dzieci i wnuków na pierwszym miejscu?
Co zrobiliśmy
			
			
			
			
			
			

Nie ma teraz innej opcji. Nie antybiotyki, nie
popularne ziołowe leki co często prowadzi do niebezpiecznej szarlatanerii. Od
teraz używamy ortomolekularne, wysokiej
jakości składniki i naukowo rozumianą
aromaterapię.

Podczas wymagających lotów, poprzez zastosowanie formuły COMED
METODA, stwarzamy swoim gołębiom, bardzo dużą szansę na sukces,
(sprawdź: www.comed.be). Gołębie, które nie są w stanie odnosić dobrych
wyników, pomimo stosowania wspomnianej formuły COMED METODA, są
po prostu za słabe i nie powinny należeć do drużyny. “Przetrwanie najsilniejszych”, idąc rozumowaniem Karola Darwina, musimy wyselekcjonować
gołębie najlepsze, ponieważ i tak ze względów praktycznych, nie możemy
zatrzymać ich wszystkich.
"Przetrwanie najsilniejszych przy użyciu Comed".
Comed jest profesjonalnym laboratorium badawczym. Wszystkie składy
naszych produktów są nieustannie dopracowywane, bez zbędnego
rozgłosu.
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Willem de Bruijn
Willem de Bruijn był wczesnym decydentem. Wywodzi
się ze środowiska medycznego (jest dentystą a jego żona
jest lekarzem medycyny) i razem sprzeciwiają się, od lat
nieracjonalnemu stosowaniu antybiotyków.
Prawie 10 lat temu zrezygnował, jak on go nazwał, z "szalonego programu
leczenia gołębi " i zastąpił antybiotyki olejem Curol (kompleks aromatów) oraz Roni, Winmix i Cometose.

		
Stopniowo, na przestrzeni kilku lat, uzyskał zaskakujące
		
rezultaty (strona 100).
		Charles Darwin
Comed jest minimalnym nielekowym wsparciem, które powinieneś
zapewnić gołębiowi, kiedy zabierasz go z jego naturalnego środowiska,
co mocno obciąża jego zdrowie.
Często stosowana bez wyraźnych podstaw antybiotykoterapia, a szczególnie koktajle antybiotykowe, sprawiały że można się zastanawiać, jak
te biedne ptaki mogły latać, pomimo tego że stale były odurzane przez
antybiotyki ...
Wyniki z formułą COMED METODA: może nie aż tak dobre, ale wyraźnie
lepszy niż bez antybiotyków.

20
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Złożone naturalne produkty stosowane w asortymencie Comed zostały
wypracowane przez rośliny na przestrzeni tysięcy lat. Oporność na to
jest niemożliwa, w przeciwieństwie do antybiotyków, które składają
się tylko z jednej cząsteczki, na którą bakterie mogą łatwo rozwinąć
oporność.

Postępuj zgodnie z zasadą COMED METODA albo pozostań daleko
w tyle…!!!
Jean-Louis Jorissen
farmaceuta
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gołąb z Willem De Bruijn
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science

BEZ ANTYBIOTYKÓW
ALE Z
COMED METODA

ODPORNOŚĆ - SELEKCJA - METODA

22
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COMED METODA

ODPORNOŚĆ - SELEKCJA - METODA
System ten wykorzystuje trzy podstawowe zasady i wywodzi się od praw
Karola Darwina. Wzmacnianie hodowli, nie opiera się na profilaktycznym
wykorzystaniu antybiotyków. O wiele lepsze rezultaty daje prowadzenie hodowli z zastosowaniem Curol, Winmix, Roni, Stopmite i
Clean.
Pomagają wzmocnić naturalną odporność, wspierają układ
odpornościowy i odgrywają rolę w obronie przed chorobami.
DOBRY POCZĄTEK
Układ odpornościowy gołębia rozwija się, gdy różne narządy zaczynają
współdziałać ze sobą w celu wytworzenia komórek obronnych (limfocytów), generując przeciwciała (immunoglobuliny). Gdy ptak jest świeżo
wykluty, może polegać na naturalnym mechanizmie obronnym, który
dziedziczy po matce. Jednak odporność ta będzie stopniowo zanikać i
wtedy ptak zacznie rozwijać własny układ odpornościowy.
Niestety Circovirus (C.V.) w pierwszych 2-ch miesiącach życia, niszczy układ
odpornościowy młodych ptaków. Podczas gdy pasywna odporność zamienia się w odporność czynną, w worku Fabriciusa ( który jest rezerwuarem Circovirusa ), powstają limfocyty B. Po antygenowej stymulacji są one
przekształcane w plazmocyty, które z kolei przedostają się do krwi, gdzie
następnie przekształcają się w immunoglobuliny (odporność humoralna).
Ten subtelny proces jest całkowicie zakłócany przez cirkowirusy. Jeżeli,
podczas okresu przechodzenia z papki na pokarm stały (immunity gap przerwa w odporności), nie ma płynnego przejścia od jednego etapu do
drugiego, to taki ptak znajduje się w grupie ryzyka i ma osłabiony układ
immunologiczny. Formuła COMED METODA zapewnia zdrowy układu
odpornościowy, w trakcie całego okresu przechodzenia gołębi
23
młodych na pokarm stały. Pomaga młodym gołębiom pomyślnie
przejść ten newralgiczny okres.
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Negatywny stres: (przechodzenie na pokarm stały, szczepienia,
niehigieniczne środowisko, transport, itp.) mogą być szkodliwe dla naturalnej odporności gołębia. Aktywują Cirkowirusy. METODA COMED utrzymuje układ odpornościowy naszych gołębi w równowadze. Produkty
Comed pomagają młodym gołębiom przezwyciężyć chwilowe osłabienie
ich układu odpornościowego (ochrona przed chorobami).

!

(*) Ostatnio dodano Lysocur Forte i Myobol,
które pozwalają osiągnąć ten sam cel w alternatywny sposób.

24
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science

LISTA PRODUKTÓW
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PODSTAWOWA OPIEKA
WINMIX

SUPLEMENT DIETY - WSZYSTKO W JEDNYM KOMPLETNA FORMUŁA

300 g - 1 kg

folder pools 2020 zonder flap.indd 27

Pierwsza kompletna formuła, która zawiera wszystkie
potrzebne witaminy, minerały, pierwiastki śladowe
i elektrolity. Zawiera także białka oraz szczególnie
ważne, limitowane aminokwasy, które stanowią
podstawowy budulec dla mięśni i są niezbędne
podczas okresu rozpłodowego. Dodatkowymi
składnikami są ekstrakty z włókien roślinnych i bufory kwaśnego pH, które stymulują florę jelitową i
wyrównują równowagę kwasowozasadową podczas
trawienia, przez co wpływają korzystnie na zdrowie
gołębi. Wszystkie składniki Winmix’u są perfekcyjnie zbilansowane oraz występują w bardzo łatwo
przyswajalnych formach. Gwarantuje to 100% efektu
w utrzymaniu naszych gołębi w szczytowej formie.
Stosowanie:
15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
Może być podawany codziennie
Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.
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W nowej generacji Winmixu szczególny nacisk zostanie położony na kilka
kwestii:
• Bardzo wysoka zdolność wiązania wody
• Stymulowanie wzrostu kosmków (**)
Są to typowe zagięcia w jelicie cienkim, ze wzmocnionymi
powierzchniowo fałdami i wypukłościami, w których dochodzi
do wymiany składników odżywczych / wydalin na poziomie
jelita
• Dostarczanie specyficznego włókna do treści jelitowej, które
nie ulega rozkładowi w kanale jelitowym
• Równocześnie, ze zwiększonym efektem wiązania wody,
dążymy do możliwości szybkiego uwolnienia (działa jak gąbka)
tej wody, gdy organizm jej potrzebuje.

100 g

(**) Cienka ściana jelita jest złożona. Te fałdy jelitowe zapewniają znaczne powiększenie powierzchni.
Na fałdach, płatkach jelitowych i kosmkach występują liczne wybrzuszenia, które z kolei jeszcze bardziej
zwiększają powierzchnię. Całkowita powierzchnia kontaktowa jelita cienkiego gołębia wynosi około 1 m².
Dlatego kontakt z trawioną masą pokarmową jest optymalny. Poprzez resorpcję składniki odżywcze są
wchłaniane do krwi przez komórki nabłonkowe, które tworzą ścianę jelita. Kosmki zawierają oczyszczające
naczynia limfatyczne i naczynia włosowate. Wzbogacona w składniki odżywcze krew z płatków jelitowych
przechodzi z jelita do żyły wrotnej, która transportuje składniki odżywcze do wątroby. W wątrobie rozpoczyna
się metabolizm.

28
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RONI
KWAŚNE JELITA - ZDROWE JELITA

Roni jest produktem niezwykle przydatnym w odbudowie flory jelitowej przewodu pokarmowego.
Dzięki temu wpływa korzystnie na wzmocnienie błony
śluzowej w jamie dziobowej, w gardle oraz w całym
przewodzie pokarmowym, co gwarantuje dobre trawienie i wchłanianie. Ta aktywna odżywka jelitowa stanowi
doskonałe uzupełnienie dla Cometose.

100 g - 275 g - 1 kg

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

Ponadto dzięki zawartości w nim czynnych enzymów,
stymulujących florę oraz jelitowych stabilizatorów, powstaje w jelitach
odpowiednia ilość kwasu mlekowego, który utrzymuje na odpowiednim
poziomie stopień zakwaszenia organizmu.
Zarazki unikają kwaśnego środowiska, dlatego popularnym sposobem na
dolegliwości jelitowe jest ocet jabłkowy. Jednak nie ma on tak kompleksowego wpływu na przewód pokarmowy gołębi jak Roni, który wpływa
korzystniej na efektywność trawienia, przez co gołębie zjadają do 25%
mniej pokarmu. Roni przetwarza rezerwy tłuszczu, w tłuszcz użyteczny
dla mięśni, co ma szczególne znaczenie dla ich kondycji. Jest to szczególnie ważne dla gołębi, które są lotowane metodą gniazdową i nabierają
więcej masy ciała, ponieważ odbywają mniej lotów treningowych, w
porównaniu do wdowców, które trenują dwa razy
dziennie. Aktywna substancja z czosnku rozkłada złogi
śluzu, który mógłby się przyczynić do osłabienia
mechanizmów obronnych ściany jelit przez
drobnoustroje. Roni to połączenie probiotyku z ekstraktem z
29
czosnku, który utrzymuje jelita w dobrym zdrowiu przez cały sezon.
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Stosowanie
10 g na 2 l wody do picia (jest trudno rozpuszczalny) Może być
także zmieszany z karmą (10 g na 1 kg karmy).
Można go podawać codziennie.
Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.

CUROL

OLEJ ZDROWIA

A&
OMEGHINE
LECIT
IN

E

Jest to kompozycja olejków zdrowia, które zawierają
specjalne składniki, oparte na aktywnych związkach aromatycznych.
EG
OM

A

&

TH

CI

LE

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.
Curol stanowi doskonałą alternatywę dla stosowania
antybiotyków.
250 ml - 1 l - 5 l

Skutecznie równoważy osłabienie odporności wywołane wzmożonym
wysiłkiem i stresem, podczas lotów konkursowych i treningowych.
Łagodzi także niepokój gołębi wywołany zdarzeniami losowymi, jak np.
wdowieństwo.
Stosowanie:
15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy. Może być stosowany codziennie.
Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.
uwaga na stronie aromatów 21 (*)
30
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CZY SĄ KORZYŚCI ZE
STOSOWANIA OLEJÓW?

ROLA TŁUSZCZÓW

Gołąb w okresie wzmożonej aktywności fizycznej zjada o wiele więcej
ziaren bogatych w tłuszcze, które stanowią dla niego dodatkowe źródło
energii. Dlatego dodatek do karmy dobrej jakości oleju zawierającego
tłuszcze roślinne, wpływa korzystnie na dobrą formę i osiąganie lepszych
wyników w lotach. Codzienna porcja Comedol (Szlachetny Olej)
wpłynie, korzystnie na wygląd i zdrowie gołębi. Zwiększona porcja oleju,
pozwoli uzupełnić rezerwy energetyczne w mięśniach gołębi. Hodowcy,
którzy preferują stosowanie dodatków do karmy w formie proszków,
mogą stosować Comedol do natłuszczania karmy, który pomoże
dodatkowo, lepiej zlepić sproszkowane składniki z karmą.
Gołąb stał się latającym stworzeniem, ponieważ połączył w sobie szereg
fundamentalnych i logicznych kryteriów.
Jednak gołębie lotniki, które mają regularnie wracać do domu, muszą
posiadać jeszcze inne dodatkowe umiejętności. Należy założyć, że część
z nich musi nauczyć je hodowca.
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- Muszą być zdolne wytwarzać dużo energii ze spalania tłuszczów,
zanim po wielu godzinach, bez przystanku, dotrą do domu.
- Muszą potrafić unikać drapieżników, szybko startować, trzymać się
stada i być w stanie szybko zmieniać kierunek.
- Muszą być lekkie (kości pneumatyczne).
- Muszą umieć nawigować.
- Potrzebują doskonałego wzroku
(rozpoznaje swojego partnera na 30 m).
- Muszą być zdolne do reprodukcji, a ich młode muszą rozwijać się
szybko.
- Muszą…
Jak możemy wesprzeć i pozytywnie wpłynąć na te cechy?
Głównie poprzez dodanie olejów (tłuszczów roślinnych) do ich diety!
Tłuszcze, węglowodany i białka są źródłem energii, którą zapewnia
gołębiom właściwe, dobrze zbilansowane żywienie. Wszyscy słyszeliśmy
rady lekarza: jeśli masz nadwagę, musisz obniżyć liczbę spożywanych
kalorii.
Wartości odżywcze wynoszą:
Dla 100 g tłuszczu: 900 kcal
Dla 100 g cukru: 400 kcal
Dla 100 g białka: 400 kcal
Tłuszcz zapewnia 2,2 razy więcej energii z 1 grama niż węglowodany czy
białka. Dlatego jest to niezwykle łatwo przyswajalne źródło energii. Aby
gołąb był w stanie uwolnić te bardzo duże ilości energii zawarte
w tłuszczach, musi mieć zapewniony stały dostęp do dużych ilości
wolnego tlenu.
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JAK TO DZIAŁA?
GOŁĘBIE POCZTOWE SĄ, NIEWIARYGODNIE SPRAWNYMI,
LATAJĄCYMI MASZYNAMI, PONIEWAŻ OSIĄGAJĄ TAK WIELE,
ŻE MY LUDZIE NIE MOŻEMY SIĘ Z NIMI RÓWNAĆ!

Jak wskazano powyżej, nasza latająca maszyna jest napędzana głównie
przez lipidy (= olej, tłuszcz). Najważniejszym i największym źródłem
energii dla gołębi są lipidy (tłuszcze roślinne). Jako najbardziej bogate w energię molekuły, są gromadzone w bardzo wytrzymałych,
czerwonych mięśniach klatki piersiowej. Natomiast molekuły glikogenu (węglowodany), gromadzone są w mięśniach białych, które
stanowią drugorzędne źródło energii i wykorzystywane są do nagłego,
krótkotrwałego, wysiłku (np. podrywanie się do lotu, czy nagła ucieczka
przed drapieżnikiem).
Zmagazynowane w organizmie lipidy spalane
są przez wdychany z powietrza tlen, działa to
jak bateria, która po naładowaniu, umożliwia
gołębiom latanie godzinami. Gołębie potrafią
pobrać duże ilości tlenu z powietrza w porównaniu do ludzi (około 10 razy więcej). Podczas
uwalniania się energii w trakcie lotów, uwalniają
do atmosfery nieszkodliwy dwutlenku węgla,
który dalej wykorzystywany jest przez z rośliny.
Ziarna zbóż i rośliny strączkowe zawierają w
swoim składzie tylko 3-10% tłuszczów i aż
60-70% węglowodanów (skrobia). Białka nie
stanowią dobrego źródła energii. Ich rozkład
następuje tylko w przypadkach awaryjnych i
jest niepożądany. Ponieważ zawierają azot, produktem ich rozkładu w
organizmie jest amoniak, który po uwolnieniu się neutralizuje kwasy
organiczne w przewodzie pokarmowym, przez co niweluje ich funkcję
ochronną jelit przed infekcjami.
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Zaleca się stosowanie ważnych olejów: Comedol i Curol, jako część
diety lotowej COMED.
Ponieważ Comedol i Curol występują w postaci płynnej, mają
ograniczony zakres stosowania, (max 15 ml/kg karmy).
To dlatego stworzyliśmy͗ Comed: Load pul (puder)
i Load caps(kapsułki).
Lipidy te są łatwo przyswajalne i proste w użyciu, obydwie formy,
puder i kapsułki mogą być podawane w dużych ilościach. Load pul i
Load caps są cennymi suplementami na średnie i długie dystanse.
Zwiększona absorpcja promieni UV,͕ umożliwia większe gromadzenie
lipidów w mięśniach!

Gerda
1 th int. Barcelona 1994
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COMEDOL

ZAOPATRZENIE W PALIWO
PODSTAWOWY OLEJ - WARTOŚCIOWY OLEJ,
Z KTÓREGO POZYSKIWANE SĄ INNE OLEJE COMED

A&
OMEGHINE
LECIT

OM

EG
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&

LE
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CIT

NE

Ten olej zawiera specyficzne aromaty i stanowi
perfekcyjną alternatywę dla profilaktycznych antybiotyków.
Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.
250 ml - 500 ml - 5 l

Comedol zawiera ważne oleje naturalne o właściwościach
stymulujących i oczyszczających krew. Olej czosnkowy oczyszcza jelita.
Olej z dorsza jest źródłem witaminy A i D, które przyczyniają się do tworzenia mocnego szkieletu. Lecytyna stymuluje rozwój układu nerwowego,
oraz zawiera dobrze przyswajalny fosfor. Olej z kiełków pszenicy, bogaty
w witaminę E, wspomaga płodność. Comedol zawiera również olej
słonecznikowy. Dobrze zbilansowane połączenie oleju słonecznikowego i
oleju z kiełków pszenicy dostarcza kwasów tłuszczowych, które są istotne
dla równomiernego rozwoju mięśni. Comedol zawiera zbilansowaną
ilość kwasów omega w proporcji 3-6-9
Cel:
Gromadzenie energii w mięśniach.
Stosowanie:
1 łyżka stołowa (15ml) na 1 kg karmy.
Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.
uwaga na stronie aromatów 21 (*)
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COMETOSE

DOBRZE ZBILANSOWANA FLORA JELITOWA
Odżywka jelitowa eliminująca wodnisty kał. Cometose jest bioproduktem opartym na roślinach, zapewnia utrzymanie optymalnego pH podczas trawienia,
przez co wpływa korzystnie na florę jelitową gołębi,
pozwalając utrzymać ją we właściwej równowadze.
Cometose wytwarza cienką powłokę ochronną na
błonie śluzowej jelit, chroniąc je przed infekcjami oraz
reguluje transport pokarmu przez jelita. Cometose
zawiera probiotyk w postaci zalążku Bacillus Subtilis oraz
250 g - 900 g
prebiotyk, czyli aktywne włókna roślinne stanowiące
pokarm dla bakterii probiotycznych(np. algi morskie), elektrolity, itd.
Włókna zawarte w Cometose oczyszczają ścianę jelit, poprzez ocieranie, tworząc w ten sposób szlam, który razem z probiotykiem i elektrolitami tworzy warstwę ochronną jelit. W tym szlamie zatrzymywane
są chorobo-twórcze zarazki, które nie mogą stąd dostać się do błony
śluzowej jelit. Tu ulegają aglutynacji i zostają związane przez śluz. Włókna
pochłaniają dużo wody i powodują pęcznienie szlamu, tworząc z niego
kiełbaskę wodną. Powstaje ekstra zbiornik zawierający chorobotwórczy
osad, który wydalany jest na zewnątrz. W ten sposób jelita chronione są
przed dosięgnięciem ich przez patogeny. Cometose poprzez oczyszczanie ściany jelit, skutecznie usprawnia wchłanianie pokarmu, poprzez
co optymalizuje konwersję paszy, zmniejszając jej spożycie nawet do
25%. Cometose stanowi idealną odżywkę dla gołębi, ze względu na
kwasowość, utrudnia namnażanie się bakterii a dzięki zawartości elektrolitów rozpuszczalnych w wodzie, zapobiega odwodnieniu przy zaburzeniach trawienia i biegunkach.
Stosowanie:
15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy. W przypadku wodnistego kału
można zwiększyć dawkę od 2 do 3 łyżek stołowych na 1 kg karmy. Jeżeli
to konieczne można stosować codziennie. Najlepszy możliwy sposób
stosowania- patrz schemat. Nigdy nie dodawać do wody do
36
picia! (nie rozpuszcza się w wodzie).

folder pools 2020 zonder flap.indd 36

20/12/2019 12:31:22

PHYTOCUR

ODPORNOŚĆ

Phytocur
wzmacnia system odpornościowy
gołębi. Należy używać go zapobiegawczo, kiedy gołąb
narażony jest na stres: podczas lotów, w sezonie
rozpłodowym, w okresie rekonwalescencji oraz po
przebytych chorobach. Zawiera specjalnie dobrane,
naturalne oleje i stanowi idealną substancję, która
może zastąpić prewencję antybiotykową.

250 ml - 500 ml - 5l

Stosowanie:

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

10 ml na 1 kg karmy lub 5 ml na 1 l wody do picia (*).
Można stosować go codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.
(*) Jeżeli gołębie mają spadek formy i niewiele jedzą, należy dodawać im
Phytocur do wody do picia.
Phytocur został znacznie poprawiony ze względu na silny rozwój
w ostatnich latach. Udoskonaleniu poddany był równolegle Lysocur Forte. Phytocur zostanie wkrótce zastąpiony przez Lysocur
Forte 3.0. (patrz strona 65).
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TEMPO 60

KONDYCJA

Jeżeli gołębie nie chcą odpowiednio długo latać, to
należy podawać im codziennie Tempo 60 , aż do
czasu kiedy będą w stanie pozostać w powietrzu przez
45 minut. Trening jest fundamentalnym czynnikiem,
jeśli chodzi o zdobywanie kondycji (formowanie mioglobiny, która gromadzi tlen w mięśniach). Tempo 60
umożliwia gołębiom dłuższy trening. Zawiera w swym
składzie 32 różne elementy, które są im niezbędne
przez 24 godziny na dobę (białka, witaminy, minerały,
pierwiastki śladowe, itd.). Nawet najmniejsza zmiana w
300 g - 1 kg
jakości pokarmu, może zakłócić jelitowe przyswajanie
składników.
To dlatego zalecamy dodanie Tempo 60 do karmy dla gołębi, w
połączeniu razem z Cometose, który sprawia, że wszystkie zawarte w
nich składniki zostaną wchłonięte optymalnie.
Tempo 60 utrzymuje gołębie w dobrej kondycji oraz czyni pióra silniejszymi i bardziej lśniącymi.
Tempo 60 również zostało udoskonalone by stworzyć idealne upierzenie.
Stosowanie:
15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
Można stosować codziennie.
Nigdy nie dodawać do wody do picia!

38
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5

OCZYSZCZENIE
COMETABOL DRAIN

ODTRUWANIE

500 ml - 5 l
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Cometabol Drain zawiera minerały, ekstrakty roślinne
i naturalne pierwiastki śladowe.
Poprawia kondycję fizyczną, ponieważ utrzymuje zaopatrzenie organizmu w energię, oraz równoważy pracę
narządów trawiennych.
Cometabol Drain oszczędnie i powoli odfiltrowuje
pozostałości meta-bolitów z energetycznej przemiany materii oraz produktów odpadowych z paszy.
Jest lekkostrawny i nawet dodawany dłużej do paszy, nie
zakłóci prawidłowego trawienia w jelitach.
Stosowanie:
10 ml na 1 kg karmy lub na 1l wody do picia.
Można stosować go codziennie.
Dla dokładniejszego stosowania - patrz schemat.
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COMIN-CHOLIN B-COMPLEX
METABOLIZM ODTRUWANIE-UPIERZENIE
Comin-Cholin B-complex jest to mieszanina
aminokwasów, elektrolitów, witamin, metioniny i choliny. Wspomaga wątrobę i wspiera organizm gołębi we
wszystkich sytuacjach nagły stres. Jest zalecana przeciw
stresowi podczas transportu i treningu młodych ptaków.
Jest to również doskonały produkt na koniec sezonu
lotowego, aby zyskać dodatkową energię do lotów.
250 ml - 500 ml - 5 l

Stosowanie:
15 ml (1 łyżka stołowa) na 2 litry wody do picia.
Można stosować codziennie.
Przygotuj świeży roztwór codziennie.
Dla dokładniejszego stosowania - patrz schemat.
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ROZPŁÓD
FERTIBOL

JAJO - WZROST SZKIELETU - ROZPŁÓD

500 ml - 5 l

Fertibol jest zawiesiną zawierającą wapń, fosfor oraz
witaminy z grupy A, D i E. Stymuluje wzrost, stanowi
gwarancję dobrych lęgów oraz zapewnia prawidłowy
wzrost szkieletu i mocniejsze kości, szczególnie
u młodych ptaków.
Stosowanie:
30 ml na 1 kg karmy.
Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.
Nigdy nie dodawać do wody pitnej!

Fertibol Vs. GRIT

Wapń i fosfor stanowią 75% minerałów gołębia i są najważniejszymi
makroelementami wraz z solą kuchenną. Wapń wpływa na aktywność
mięśniową, a fosfor zwiększa wytwarzanie energii. Skorupki jaj zawierają
97% wapnia. Szkielet zawiera 90% wapnia i fosforu. Pasza zbożowa jest
bogata w fosfor, ale na ogół brakuje w niej wapnia. Średnio dziennie,
gołębie potrzebują około 300 mg wapnia, ale kiedy karmią swoje młode
papką, ilość ta wzrasta do 650 mg dziennie, począwszy od pierwszego,aż
do ostatniego dnia karmienia. Ilość fosforu niezbędna na dzień, dla
gołębia to od 90 do 230 mg. Gołębie zawsze szukają wapnia i dlatego
dużo czasu spędzają skubiąc ściany i cegły, które stanowią dobre źródła
tych minerałów. Aby temu zapobiec, hodowcy oprócz karmy, wystawiają
gołębiom do jedzenia grit, który mogą jeść do woli, aby uzupełnić te
potrzebne makroelementy.
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Kiedy stosujesz Fertibol - doskonałe źródło wapnia – zapotrzebowanie
gołębi na wapń zmniejsza się drastycznie. Zmielone skorupy ostryg
stanowią dobre źródło węglanu wapnia, jednak mają one tę wadę, że
neutralizują kwasowość w jelitach, przez co osłabiają odporność na infekcje. Ponadto muszle ostryg, które nie są w pełni do końca umyte,
bywają zanieczyszczone bakteriami i wirusami (np. salmonella, E. coli,
itd.) lub toksycznym fitoplanktonem. Sytuacja staje się jeszcze o wiele
gorsza kiedy ostrygi, które odfiltrowują zanieczyszczoną wodę morską,
zawierają rtęć, ołów lub kadm. Jelitowe oraz neurotoksyczne problemy
zdrowotne gołębi, mogą zakłócić ich orientację. Ponadto metale ciężkie
hamują rozwój, szczególnie bardzo podatnych na zatrucia młodych
ptaków jak również stwarzają zagrożenie dla dorosłych gołębi, które także
są narażone na ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń.
Comed oferuje hodowcom Fertibol jako idealne źródło czystego wapnia:
Równowaga buforowa wapnia i fosforu umożliwia maksymalne
spożycie tych mineralnych składników. Dzięki temu Fertibol
stanowi idealny dodatek w okresie rozpłodowym, w trakcie
tworzenia się skorupek jaj oraz podczas rozwoju kośćca u rosnących
młodych gołębi.
Wartość kwaśnego pH zapewnia wysoki stopień ochrony przed
infekcjami..
Fertibol i Roni stymulują endogenne wytwarzanie kwasów w jelitach, co pozwala na lepsze pobieranie minerałów, Winmix (kompletny
suplement) oraz Fertol (olej rozpłodowy), wzmacniają się nawzajem,
w swoim działaniu (synergizm), szczególnie w trakcie okresu
rozpłodowego.

42
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FERTOL
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Pochodzi od oleju Comedol i jest stosowany dla
dobrego rozpłodu. Fertol zaspokaja również wyjątkowe
zapotrzebowania obojga rodziców w okresie
rozpłodowym.
Zawarte w nim olejki eteryczne zapewniają lepsze
krążenie krwi w narządach rozrodczych.
OM

250 ml - 1 l - 5 l

Stosowanie:
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Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

uwaga na stronie aromatów 21 (*)
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APPETOSE

POPRAWIA APETYT
Appetose zapewnia lepszy apetyt.
W trakcie odchowu, szczególnie po odsadzeniu od
samic gdy układ odpornościowy młódków szybko
się rozwija. Etap ten jest szczególnie wrażliwy dla
gołębia, a dobry apetyt szczególnie istotny.

250 g

Czasami zdarza się, że gołąb będący w dobrej kondycji ma osłabiony apetyt, może jeść mniej podczas
wyścigów. Przywrócenie apetytu umożliwia podniesienie ich kondycji na jeszcze wyższy poziom.
Użyj:
15 g (1 łyżka stołowa) na kg karmy, aby poprawić
apetyt.
Można podawać codziennie.

44
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ROLA WITAMINY B1
WITAMINA B1 ... niezastąpiona dla NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI
W przeliczeniu na kilogram masy ciała nasz gołąb
potrzebuje 150 razy więcej witaminy B1 niż
człowiek!
Produkty COMED PREMIUM: Appetose, Levicom, Stopmite, Cometose, Tempo 60,
Winmix i Roni uwzględniają ten fakt w swoim
składzie.
Tiamina i witamina B1 odgrywają niezwykle istotną rolę w uwalnianiu
energii z cukrów i tłuszczów i dlatego mają kluczowe znaczenie dla wyników w lotach. Jest to najbardziej niedoceniana witamina w lotach gołębi.
Niedobór witaminy B1 powoduje brak apetytu (*), prowadzący do
osłabienia mięśni i utraty kondycji.
Nasze gołębie są w grupie gatunków najbardziej wrażliwych na niedobór witaminy B1. W ciężkich przypadkach odczuwają również bóle
mięśniowe, które mogą prowadzić do zaburzeń latania.
Nasze gołębie potrzebują stosunkowo dużych ilości witaminy B1: 5
mg na kilogram karmy dla młodego gołębia, ale potrzeba wzrasta do
pięciokrotnego (25 mg na kilogram karmy) dla gołębia pocztowego! Tak
więc gołąb potrzebuje +/- 1 mg na dzień. To tyle, co dorosły mężczyzna,
podczas gdy jego masa ciała jest 150 razy niższa!
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Z tego powodu nasz gołąb opracował dwa sposoby uzyskania dostępu
do tak potrzebnej witaminy.
Oprócz dostarczania przez zboża, jest także w stanie wytworzyć
witaminę B1 w jelicie za pomocą bakterii.
Oczywiście, w ten sposób wiele rzeczy może pójść nie tak, zwłaszcza, że
gołąb ma stosunkowo krótkie jelito.
Poniżej podajemy główne przyczyny niedoboru witaminy B 1 u naszych
gołębi, a tym samym najczęstsze przyczyny pogorszenia kondycji w sezonie lotniczym:
Ze względu na zwiększoną produkcję śluzu w jelitach (co często jest rezultatem podawania wysoce skoncentrowanej paszy * *) wchłanianie
witaminy B1 może być niewystarczające.
Pasożyty jelitowe mogą również pogarszać proces wchłaniania. Kuracje
antybiotykami zabijają bakterie odpowiedzialne za produkcję witaminy
B1 w jelitach.
(*) Aby rozwiązać problem braku apetytu z powodu niedoboru witaminy B1, COMED umieścił Appetose na rynku, promotor apetytu.
Drożdże piwne są jednym z najbogatszych naturalnych źródeł tej
ważnej witaminy.
Levicom, przetworzone drożdże piwne firmy COMED, niezbędne w
każdym gołębniku.
(**) Inne dobre dodatkowe źródła obejmują między innymi Winmix i
Tempo 60. Ponadto, Stopmite, Cometose i Roni zapewniają
prawidłową produkcję śluzu w jelitach.
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MYOBOL

DOBRA BUDOWA - MIĘŚNIE - KOŚCI - DETOX

1 kg

Myobol jest odpowiedni dla młody gołębi , aby
zbudować więcej masy mięśniowej podczas całej
hodowli , od wyklucia do wyjścia z gniazda . Upierzenie jest dobrze rozwinięte , a produkcja sebum
jest optymalna . Ponadto, rodzice skorzystają z tego
w okresie lęgowym, a już na pewno w następnym
okresie . Jest zalecany w połączeniu z Fertibolem,
który zapewnia dobrze uformowane jaja i solidny
szkielet .
Ze względu na jego korzystny wpływ na rozwój
mięśni , wyjątkowo nadaje się do przygotowania do
lotów lub powrotu do zdrowia po ciężkim locie.

Użyj
30 g (2 łyżki stołowe) na kg karmy,
- Od wyklucia do odsadzania młodych gołębi.
- Przez trzy dni po ciężkim locie.
- Na trzy dni przed ciężkimi lotami.
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LOTY
ACIBLOC

MIĘŚNIE - KWAS MLEKOWY - DETOKSYKUJĄCY
Produkt regulujący nadmierne zakwaszenie mięśni
podczas wysiłku. Likwiduje sztywność i ból mięśni po
ciężkim locie. Stosowany celem osiągnięcia lepszych
wyników w trudnych lotach. Dla mniejszego zmęczenia i
poprawy wydolności podczas ćwiczeń.

250 g

Stosowanie:
5 g ( 1 czubata łyżeczka) na 1 kg karmy.
Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.

COMPOUND

ZMĘCZENIE - REGENERACJA - DETOKSYKACJA
Zawiera L-karnitynę i magnez. Compound stymuluje
przemianę tłuszczu w energię podczas wysiłku. (stosować wraz
z olejami COMED, patrz strona 27). Wskazane jest również stosowanie Compound po wysiłku w celu szybszej regeneracji. Zaleca się stosowanie preparatu Compound
z Tempo 60.
Stosowanie:
60 ml
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20 kropli (1 ml) na 1 litr wody pitnej, lub jedną kroplę do dzioba
gołębia po powrocie z lotu. Można stosować codziennie
Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.

POOTGEL
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ENERCOM

WSPIERA MIĘŚNIE - BIAŁKA - DETOKSYKUJĄCY

Enercom jest to dodatkowa porcja energii, która
wyzwala większą siłę i poprawia kondycję mięśni do
lotu. Gołąb może więcej trenować i dłużej latać. Ponadto specjalnie dobrane aminokwasy regulują prawidłową
kwasowość we krwi po ciężkim locie, co pozwala szybko przywrócić, a nawet poprawić wydolność mięśniową
gołębia do następnego lotu.
Stosowanie:

150 g - 600 g

30 g (2 łyżki stołowe) na 1 kg karmy.
Zawsze stosuj Enercom i Roni razem. Można
stosować codziennie. Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.
Nigdy nie dodawaj do wody pitnej!

FORME-T

SPORT - KONDYCJA
Forme-T jest to rozpuszczalna w wodzie herbata,
która zawiera tonik ekstraktów roślinnych. Podawana
regularnie szybko poprawia wygląd gołębia.
Stosowanie:
100 g
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5 g (1 czubatą łyżeczkę) rozpuścić w 2 litrach zimnej
wody do picia = gotowa do użycia! Herbata może być
podawana trzy razy w tygodniu. W ciągu pierwszych tygodni, można ją podawana codziennie.
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LOAD PUL/LOAD CAPS

ENERGIA - PODSTAWOWE TŁUSZCZE

300 g

Load Pul / Load Caps dostarczają gołębiom energii w pewnej szczególnej formie, pod postacią mikroskopijnie
małych cząsteczek tłuszczu, które są gromadzone głównie w
mięśniu sercowym i mięśniach klatki piersiowej. Cząsteczki te
tworzą rezerwy energii, które mogą być magazynowane w
mięśniach przez długi okres czasu (np. podczas transportu),
tak aby później mogły zostać wykorzystane podczas lotu.
To znacząco zwiększa rezerwy energetyczne gołębia, które
przekładają się z kolei na jego spektakularne osiągnięcia.
Stosowanie:

100 caps

Load Pul:
10 g (1 płaska łyżka stołowa) na 1 kg karmy na dystans 200 km,
nie więcej jednak niż 4 łyżki stołowe (40 g).
Load Caps:
1 kapsułka na 100 km, nie stosować więcej niż 8 kapsułek jedna
po drugiej.
Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania
Patrz schemat.
Rekomendowane jest nawilżenie kapsułek olejem Comedol,
dzięki czemu będą łatwiej połykane.
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STRESSOL

TRENING - STRES

A&
OMEGHINE
LECIT

Stressol wywodzi się od Comedolu. Zabezpiecza
specyficzne potrzeby młodych ptaków. Jest pozyskiwany
ze specjalnie wyselekcjonowanych olejów, perfekcyjny w
zwalczaniu negatywnych konsekwencji i stresu
spowodowanego treningami gołębi.
OM

EG

A

&

LE

HI
CIT

NE

Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.

250 ml

Stosowanie:
15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
Można używać codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.
uwaga na stronie aromatów 21 (*)

TONIVIT

DODATKOWE ZAPASY WITAMIN

250 ml
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Witaminy A i D, są bardzo ważne dla budowy szkieletu,
natomiast witaminę C podaje się, w celu zwiększenia
odporności młodych ptaków na infekcje. Preparaty witaminowe należy podawać podczas zaciemniania gołębnika
lub wieczorem, ponieważ witaminy są wrażliwe na
światło słoneczne.
Nigdy nie należy używać w czasie pierzenia!
Stosowanie:
15 ml (1 łyżka stołowa) w 2 litrach wody pitnej.
Można stosować codziennie.
51
Najlepszy możliwy sposób stosowania patrz schemat.
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GOŁĘBNIK TO NIE SZPITAL...

Jeżeli wykorzystywana jest strategia COMED METODA, to gołębie
pocztowe nie wymagają dodatkowego stosowania leków, wyłączając
z tego szczepienia profilaktyczne przeprowadzane przez weterynarzy.
Mistrzostwo jest szczególnie wymagające, ponieważ oczekuje się od
gołębi coraz lepszych wyników w lotach. To dlatego gołębie pocztowe,
są najbardziej wszechstronne, ze wszystkich ptaków na świecie. Dużo
hodowców posiada wielkie stada gołębi, ale niestety nie są oni w stanie
opiekować się każdym gołębiem indywidualnie. Dlatego nasze produkty
COMED METODA są im bardzo przydatne, ponieważ można je łatwo
podawać do karmy lub do wody do picia, w kuracji dla całego stada.
Często po locie zdarzają się gołębie, które siedzą osowiałe, nie chcą jeść
i słabo się regenerują. Wskazuje to na rozwijającą się chorobę i oznacza, że mogą one rozsiewać zarazki. Dlatego gołębiom tym , zaleca się
podawać codziennie preparat Ultracom w kapsułkach, który zawiera
najważniejsze i najsilniej działające substancje wzmacniające, z całej
szerokiej gamy produktów COMED.
Podejrzane gołębie powinny być codziennie, indywidualnie sprawdzone i poddane oględzinom. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy podać
im kapsułki Ultracom, po których poprawa zdrowia powinna nastąpić w
ciągu kilku dni, tak żeby gołąb był gotowy do następnego koszowania.
Dłuższe podawanie antybiotyków w sezonie lotowym nie jest korzystne,
ponieważ antybiotyki wyniszczają naturalną florę bakteryjną przewodu
pokarmowego gołębia. Po takiej kuracji powrót do pełnej formy trwa
miesiącami. Krótkie 2- 3 dniowe antybiotykoterapie są jeszcze bardziej
niebezpieczne, ponieważ wzmacniają odporność drobnoustrojów
na antybiotyki. I tak w końcu, hodowca musi stwierdzić: „ gołębie ze
słabym układem odpornościowym, nie nadają się do mojego gołębnika”.
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Dobrej jakości gołębie mają szansę odnieść sukces w wymagających
i ciężkich lotach, jeśli podążą drogą COMED METODA. Gołębie, które nie
uzyskają dobrej formy pomimo stosowania naszych wskazówek COMED
METODA, nie powinny znajdować się w twojej drużynie lotowej. Każdy
hodowca, który szczegółowo zaadoptuje nasze podejście, będzie wkrótce
rywalizował na najwyższym poziomie. To jest nasza “wszystko w jednym”
kapsułka zdrowia.

ULTRACOM

10 W 1

Ultracom jest kompleksową kapsułką zdrowia. Ultracom zawiera mieszaninę 10 składników aktywnych
wybranych do zachowania zdrowia gołębi . Doboru
składników dokonano w celu:
1. wzmocnienia odporności
2. wsparcia systemu immunologicznego
3. oczyszczenia górnych dróg oddechowych
4. utrzymania kwasowość w jelitach
5. zapobiegania wodnistym odchodom
6. regulacji i stymulacji trawienie
100 caps
7. do stymulacji rozwoju właściwych bakterii w jelitach
8. zapewnienie lepszej formy lotowej gołębi, przed
szczególnie ważnymi lotami
9. w celu wspomagania mięśni
10. aby utrzymać giętkość stawów
Stosowanie: Jedna kapsułka na gołębia dziennie do dzioba.
W przypadku problemów (mokre dzioby), należy podawać Ultracom
przez 4 dni. Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.
Gdy gołąb nie czuje się dobrze, będzie mniej jeść i mniej pić.
Oznacza to, że nie otrzymuje wszystkich potrzebnych dodatków.
Dlatego ważne jest, aby każdy gołębie otrzymały kapsułkę,
każdego dnia, a my jesteśmy pewni, że dostają to, czego
53
potrzebują.
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ZDROWIENIE
WODA JEST NAJWAŻNIEJSZYM
SUPLEMENTEM!
Podczas lotów, a szczególnie podczas letnich upałów, gołąb traci znaczną

ilość wody. Uzupełnienie niedoboru wody po locie jest pierwszym warunkiem odnowy organizmu. W ekstremalnych warunkach gołąb potrafi
skutecznie zarządzać gospodarką wodną i funkcjami nerek. Po przefiltrowaniu krwi maksymalnie jej 8% może zmienić się w mocz. Dlatego
odzyskiwanie wody koncentruje się głównie na zmniejszeniu jej utraty,
tak aby wystarczyło jej na powrót do domu.
Hydracom Iso zawiera elektrolity, które zapewniają równomierne
rozmieszczenie wody w całym organizmie gołębia (roztwór izotoniczny).
Podczas wysiłku elektrolity zapewniają, że woda i rozpuszczone w niej
składniki odżywcze transportowane są do aktywnych mięśni a następnie
odbierają z nich z powrotem toksyczne produkty spalania. Jest to proces
osmozy.
Niedobór niektórych elektrolitów może powodować skurcze mięśni. Na
skutek osmozy, woda, składniki odżywcze i metabolity przemiany materii
są wymieniane. Jeżeli w trakcie wysiłku wystąpi niedobór elektrolitów i
wody, dojdzie do skurczów mięśni i wyczerpania organizmu. Wydolność
zostanie znacznie ograniczona już przy niewielkim ubytku nawodnienia
organizmu. Jeżeli młody gołąb w ciągu 24 godzin utraci więcej niż 10%
wody w organizmie, z powodu biegunki lub wysokich temperatur, wówczas jego życie staje się poważnie zagrożone. Hydracom Iso może być
również podawany w przypadku problemów trawiennych powodowanych
biegunkami i zaburzeniami wchłaniania.
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HYDRACOM ISO
ELEKTROLITY - ODWODNIENIE
Nawadniająca formuła dla gołębi.
W przypadku odwodnienia
(szczególne w przypadku biegunek)
Stosowanie:
1 kg
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Rozpuścić 20 g (1 czubatą łyżkę stołową) w 1 litrze wody
pitnej, do uzyskania roztworu izotonicznego.
Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania - patrz schemat.
Uważnie odmierzać wskazane dawki w celu uzyskania idealnego bilansu osmotycznego.
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HYDRACOM RECUP AMINO

AMINOKWASY - NAWODNIENIE PO CIĘŻKICH LOTACH

Zawiera specjalnie dobrane aminokwasy oraz elektrolity, które regulują kwasowość metaboliczną
po ciężkim locie. Proces ten pozwala na szybką
regenerację mięśni oraz wzmacnia ich kondycję
przed następnym lotem.
Stosowanie: 15 g (2 miarki) na l wody do picia.
W razie potrzeby można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz sche1 kg
mat.
UWAGA: aby stworzyć skuteczny roztwór do nawodnienia organizmu
należy wymieszać : 10 g Hydracom Recup Gluco w 1 l wody do
picia). Ponieważ aminokwasy zmieszane razem
z glukozą w jednym produkcie, mogą szybciej się zepsuć, dlatego
Hydracom Recup Gluco i Hydracom Recup Amino są pakowane oddzielnie, co podnosi ich stabilność i trwałość.
Dokładnie przestrzegaj wskazanej dawki, aby uzyskać idealną równowagę
osmotyczną.

HYDRACOM RECUP GLUCO

GLUKOZA

1 kg
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Jest to wysokiej jakości glukoza, która magazynuje
wodę w jelitach. Hydracom Recup Amino i
Hydracom Recup Gluco zawsze muszą być
dodawane do wody, do picia razem, w tym samym
czasie.
Stosowanie:
10 g (2 łyżeczki od herbaty) na 1 l wody do picia.
Najlepsze możliwe stosowanie- patrz schemat.
Dokładnie przestrzegaj wskazanej dawki, aby
uzyskać idealną równowagę osmotyczną.
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PROBLEMY Z MIĘŚNIAMI U
GOŁĘBI - REGENERACJA – BIAŁKA

Gołębie, które zimą pozostawały zamknięte w gołębniku, wcześnie na
wiosnę rozpoczynają pierwsze obloty, a następnie odbywają regularne
loty treningowe. Okazuje się, że wiele z nich cierpi na urazy mięśni z powodu przebywania w zamknięciu przez tak długi czas.
Nazywamy je gołębiami z problemami mięśniowymi.
W jaki sposób można zapobiec urazom mięśni?
Gołębie latają w stadzie i zrobią wszystko aby w nim pozostać. Jest
to dobry sposób na zapobieganie atakom ptaków drapieżnych. Ich
podświadomość podpowiada im, aby pozostawać w formacji lecąc jeden
obok drugiego. Hodowcy uwielbiają pierwsze obloty swoich pupili i
dlatego nie mogą się ich doczekać. Następnie mobilizują wszystkie swoje
siły, aby szybko doprowadzić je do jak najlepszej formy na nowy sezon
lotowy. Jednak po długiej zimie nie wszystkie gołębie zachowują dobrą
kondycję i właściwą sprawność fizyczną mięśni. To nagłe przejście od
0% latania do nagłego 100 % jest dla niektórych z nich zbyt gwałtowne.
Mięśnie tych niewyćwiczonych ptaków są jeszcze słabe i mało elastyczne. Ich metabolizm dopiero się rozkręca i nie nadążają z uwolnieniem
odpowiedniej ilości energii. Zmuszają się do nadmiernego wysiłku
ponieważ ich zwierzęcy instynkt nakazuje im nadążać za stadem. Ten
nadmierny wysiłek często doprowadza je do urazów mięśni. Pierwsze
wiosenne obloty zaczynają się często, jeszcze w chłodne dni i są bardzo
żywiołowe. Gołębie przeżywają je entuzjastycznie, wkładając w nie dużo
wysiłku. Aby mogły temu sprostać, należy zwiększyć im dzienną porcję
białka i energii, co pomoże uchronić je przed urazami osłabionych
jeszcze po zimie mięśni. W ten sposób pomożemy im odzyskać dobrą
kondycję.
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Często zapominamy, że nasze gołębie zużywają więcej niż połowę energii, pochodzącej z karmy, na utrzymanie właściwej temperatury ciała.
Po odbyciu bardzo ciężkich lotów, trwających ponad 10 -12 godzin, nie
są już w stanie stać na własnych nogach. Po powrocie z takich lotów,
musi na nie koniecznie czekać w gołębniku, woda do picia z dodatkiem
elektrolitu i białka w formie pełnowartościowych aminokwasów. W trakcie tak trudnego lotu gołąb najpierw zużywa zapasy węglowodanów i
tłuszczy, a kiedy i tych zabraknie, zaczyna spalać białko z własnych mięśni.
Odbudowa mięśni jest dla organizmu trudna i bardzo wymagająca, ale
można ją stosunkowo szybko przywrócić, podając gołębiom wysokiej
jakości, łatwo przyswajalne białko, w formie pełnowartościowych aminokwasów oraz dodatkową porcję energii do czasu, aż gołąb odbuduje
ubytki ciała i poczuje się lepiej. Białka dla organizmu są bardzo ważne.
Zarówno mięśnie, jak i cały układ odpornościowy zbudowane są z białek.
Pomimo tak dużego zapotrzebowania organizmu na białka, należy jednak uważać, aby nie podawać ich w nadmiarze, tak aby nie doszło do
zaburzeń. Karma dla gołębi powinna zawierać do 16 % białka, ale należy
ją zwiększyć na okres rozpłodowy do 18 %. Dodatkowo dla gołębi, które
miesiącami uczestniczą w bardzo ciężkich lotach, musimy uwzględnić
ekstra dodatkową porcję pełnowartościowego białka, które będzie
stanowićals idealny
produkt
do odbudowy organizmu. Jednak, jak mawiał
gewezen
uitstekend
herstelmiddel.
nieżyjący już Johan Cruijff: “ Każda zaleta ma swoją wadę”. Nawet najbardziej pełnowartościowe białka podane w nadmiarze, będą szkodzić
organizmowi. Białka zawierają dużo azotu, a jego nadwyżka przekształca
się w amoniak. Ten z kolei neutralizuje kwaśne środowisko w jelitach ,
które chroni jelita przed nadmiernym rozwojem chorobotwórczych 		
patogenów. Dlatego stworzyliśmy Roni, który stanowi
ważny produkt, w ochronie jelit przed infekcjami,oraz
skutecznie wiąże amoniak do nieszkodliwego
mleczanu amonu, a ten dodatkowo wspomaga właściwą
florę bakteryjną w jelitach.
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Aby zapobiec problemom mięśni i zastaniu się gołębi, Comed zaleca podawanie gołębiom przez kilka dni, swojego nowego produktu o nazwie
Hydracom Recup (Aminokwasy i Glukoza), aż do uzyskania
pełnej sprawności lotowej, a mięśnie gołębi staną się znowu sprężyste.

Białka zbudowane są z aminokwasów. Hydracom Recup zawiera
właściwie zbilansowane na wysokich poziomach aminokwasy, które są
niezbędne do przywrócenia funkcjonowania mięśni po przebytym locie. Zawiera również węglowodany i elektrolity przywracające właściwy
bilans gospodarki wodnej w organizmie gołębia, aby zapobiegać jego
odwodnieniu w trudnych warunkach pogodowych, a szczególnie w
upalne dni.
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Enercom , jest nam już dobrze znanym produktem białkowym, który
przygotowuje idealnie wszystkie mięśnie w organizmie gołębia do intensywnego latania. Można go podawać nawet przez kilka dni, zarówno
przed, jak i po locie, szczególnie w przypadku spodziewanego ciężkiego
wysiłku i przy wysokiej temperaturze. Jak wspomniano wcześniej, ważne
jest pokrycie zapotrzebowania na białka, ale bez przesady. I dlatego
należy upewnić się, kiedy chcemy podać gołębiom Roni, aby dawka
jego nie była zbyt duża, a szczególnie w przypadku kiedy już stosujemy
Enercom i Hydracom Recup (Amino i Gluco) .
Jeżeli twoje gołębie wykonają nadmierny wysiłek, to w ich organizmie
powstanie w nadmiarze dwutlenek węgla i kwas mlekowy. Dlatego po
wyczerpującym wysiłku Comed zaleca, podawać przez trzy dni, zmieszany z karmą Acibloc .
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HEMOGLOBAL

ŻELAZO

250 g

Hemoglobal jest proszkiem, który zawiera resorbowalne żelazo, umożliwiając transport większej
ilości tlenu z układu oddechowego do tkanek (żelazo
jest ważną częścią erytrocytów wiążących tlen).
Hemoglobal jest proszkiem. Zawiera łatwo
przyswajalne żelazo, które umożliwia transport
zwiększonej ilości tlenu we krwi, a w rezultacie
większą wydolność oddechową.
Należy podawać go gołębiom osłabionym, chorym
oraz dla gołębi młodych.

Stosowanie:
15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy Można stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania
Patrz schemat.
Nigdy nie dodawać do wody do picia!
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PIERZENIE
Jest prawdą, że gołębie pierzą się przez cały rok. Coraz więcej hodowców
interesuje się Tempo 60, doceniając, że jest to doskonały produkt,
który może być używany dla dobrego pierzenia gołębi oraz dla intensywnego błyszczenia się piór, przez cały długi rok.
Pierzenie to ważny, ale też i trudny okres, przez który musi przejść gołąb.
Jednak w okresie, kiedy spełnia się jego najważniejsze zadanie, kiedy pojawia się potomstwo i musi się trudzić aby je odchować. Wówczas jego
organizm staje się osłabiony i musi być wspomagany.
Gołąb potrzebuje dużo energii z Murol, aby w tym samym czasie
móc latać, prawidłowo się rozwijać i odbudowywać nowe upierzenie.
Zarówno lotki jak i pióra okrywowe muszą być w całości odtworzone.
Wystarczająco pomocny w tym okresie jest Murium , który doskonale
uzupełni działanie Murol .
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3

MURIUM

METABOLIZM - PIÓRA

300 g - 1 kg

Murium zawiera odpowiednio dobrane, specyficzne
składniki odżywcze,niezbędne dla właściwego pierzenia.
Murium reguluje trawienie oraz osłania wątrobę po intensywnym treningu, lub też po kuracji leczniczej, szczególnie antybiotykami (których się nie zaleca). Murium
może być również podawany młodym ptakom, dla lepszego kształtowania się ich piór.
Stosowanie:
15 g (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
W razie potrzeby używaj codziennie.
Najlepsze możliwe stosowanie - patrz schemat.
Nigdy z woda do picia!

MUROL

PIÓRA

250 ml
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Stanowi barierę ochronną dla piór. Murol zapewnia dla
gołębi energię, niezbędną, aby utrzymać temperaturę
ciała na właściwym poziomie. Chroni organizm przed wahaniami temperatury ciała. Zawiera dodatek specjalnych
aromatów, dla lepszego krążenia w skórze. Te aromatycze
dodatki , wywodzące się od Comedolu, wspierają specyficzny metabolizm podczas pierzenia. Murol powinien być
stosowany razem z Murium.
Stosowanie:
15 ml (1 łyżka stołowa) na 1 kg karmy.
W razie potrzeby używaj codziennie.
Najlepsze możliwe stosowanie- patrz schemat.

uwaga na stronie aromatów 21 (*)
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UKŁAD ODDECHOWY
PROBLEMY Z GÓRNYMI
DROGAMI ODDECHOWYMI ?

Jednym z podstawowych problemów u gołębi są nieżytowe infekcje
nosa, wywoływane przez Pigeon Herpes Virus PHV1. Jest to wirus bardzo
wysoce zakaźny, jednak każdy gołąb posiada jego przeciwciała.
W trakcie powtarzających się infekcji, podczas namnażania się wirusa,
występują okresy zaostrzenia choroby, które wywołują nieżytowe zapalenie błony śluzowej nosa. Infekcje te powodują, że górne drogi oddechowe stają się bardziej podatne na inne powikłania bakteryjne, takie
jak: mykoplazmoza, rzęsistek, gronkowiec złocisty, pastereloza i E. Coli.
Stosowanie antybiotyków w takich, często powtarzających się infekcjach,
niszczy florę bakteryjną przewodu pokarmowego i powoduje osłabienie
naturalnej odporności organizmu. W takich przypadkach należy podjąć
działania profilaktyczne zapobiegające nawrotom infekcji PHV1. Silna
odporność jest najważniejsza.
Gołębie zainfekowane, czasem mogą jeszcze wykrzesać tyle siły, aby
wrócić do domu, niekiedy nawet w ciężkim stanie. Dzieje się tak dlatego, że
wykorzystują duże rezerwy energii zmagazynowane w wątrobie. Hodowca, który nie zauważył rozwijającej się choroby i przeoczy jej pierwsze
symptomy, może ponieść wiele strat, szczególnie wśród gołębi młodych.
Dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na czynniki warunkujące rozwój wirusa PHV1, do których należą czynniki powodujące, stres takie jak:
koszowanie, wdowieństwo, nagłe spadki temperatur czy nagła zmiana
żywienia. Ponadto jednym z najważniejszych czynników warunkujących
rozwój choroby są pasożyty, które wywołują chroniczny stres i stan
napięcia psychicznego. Szczególnie pasożyty jelitowe, które wywołują
anemię i duży spadek odporności, przez co mają bardzo negatywny
wpływ na dobrą kondycję u gołębi.
Stopmite jest to bardzo efektywny i łatwy do podania preparat, który
zapewnia wspaniałą ochronę przeciwko różnego rodzaju pasożytom
i latającym insektom.
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LYSOCUR FORTE

CZYSTE DROGI ODDECHOWE - PIĘKNE GŁOWY JELITA

Lysocur Forte to szybko działający, rozpuszczalny
w wodzie, kompletny środek odżywczy, który odgrywa
ważną rolę w ochronie przed chorobami.
Jest to terapia zdrowotna, która oprócz ekstraktów
roślinnych i olejków eterycznych zawiera wszystkie
niezbędne suplementy, które utrzymują równowagę
układu odpornościowego gołębia.
Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
250 ml - 500 ml - 1l
w obronie przed chorobami.
Lysocur Forte zapewnia czyste głowy, utrzymuje pełną wydolność
dróg oddechowych, stymuluje aktywność jelit, wzmacnia i zwiększa florę
jelitową. Lysocur Forte jest niezbędny do utrzymania gołębi w dobrym stanie od początku nowego sezonu lotowego , oraz aby utrzymać
ten dobry stan i wspierać zarówno drogi oddechowe, jak i równowagę
jelitową (szczególnie u młodych gołębi).
Sposób użycia:
15 ml na 2 litry wody do picia lub na kg karmy.
Przed koszowaniem , po powrocie z lotów i raz w środku tygodnia.
W przypadku problemów: podawaj codziennie j , przynajmniej przez 7
dni (najlepiej w połączeniu z Curol ).
Można rozpylić na drogi oddechowe: 30 ml na litr wody mineralnej.
W przypadku problemów z młodzieżą, podawać przez 5 dni, najlepiej w
połączeniu z Roni.
Ważne: używaj Lysocur Eye Drops i Lysocur Loft Spray
jednocześnie, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt
dla dróg oddechowych, gardła i oczu.
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LYSOCUR KROPLE DO OCZU

Herpes virus wnika do organizmu przez oczy i nos, co stanowi bardzo
istotny czynnik dla problemów związanych z układem oddechowym.
Podejmując to wyzwanie Comed stworzył krople do oczu Lysocur Eye
Drops . Zawierają one ekstrakty z roślin o specjalnych właściwościach
ochronnych, sprawdzone już w dobrze znanym oleju zdrowia Curol. Te
specjalne właściwości były znane przez setki lat, pomagając na spuchnięte
oczy i inne obrzęki. Ten efekt jest natychmiastowy i trwały.
Pomagają wzmocnić naturalną odporność,
wspierają układ odpornościowy i odgrywają rolę
w obronie przed chorobami.
Lysocur Eye Drops zawiera także propolis, produkt wytwarzany
przez pszczoły oraz ekstrakt z mąki kukurydzianej. Te dwie substancje
były wykorzystywane w tradycyjnej medycynie przez tysiące lat, dla ich
łagodzących i przeciwzapalnych właściwości. To czyni gołębia bardziej
odpornym na Herpes virus infection i Coryzę (Rhinitis).
Ze względu na swoją lepkość i sposób, w jaki został wyprodukowany,
Lysocur Eye Drops będzie tworzył ochronną warstwę na powiekach, co zapewnia ciągłą i trwałą ulgę dla gołębi. Lysocur Eye
Drops jest szczególnie wskazany dla gołębi młodych, ponieważ ich oczy
są bardziej delikatne i wrażliwe.
Stosowanie:
Jeśli krople Lysocur Eye Drops znikają szybko, oznacza to, że oczy
są w dobrym stanie. Jeśli natomiast pozostają widoczne jeszcze przez
jakąś chwilę, oznacza to problem z wysoce wrażliwą „trzecią powieką
spojówki” (nictitating membrane). Krople należy wówczas podawać 3
razy dziennie, przez okres, aż zaczną się wchłaniać w normalnym czasie.
Oznacza to, że nasze krople do oczu Lysocur Eye Drops mogą
być stosowane zarówno jako test diagnostyczny oraz jako lekarstwo.
Krople Lysocur Eye Drops składają się z zarejestrowanych i certyfikowanych ekstraktów roślinnych, które są wolne od atropiny.
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LYSOCUR

KROPLE DO OCZU

Produkt pielęgnacyjny dla oczu, błon śluzowych i nozdrzy gołębi.
Stosowanie:
Jedna kropla do każdego oka i do każdego otworu nosowego, przed i po locie.
Można je stosować codziennie.
Najlepszy możliwy sposób stosowania- patrz schemat.
30 ml
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Ważne: dla osiągnięcia maksymalnego efektu zaleca się
używanie Lysocur Loft Spray i Lysocur Forte
jednocześnie.
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DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ
SPRAY?

Podczas rozpylania produkt natychmiastowo dociera do najważniejszych
miejsc w drogach oddechowych, bez konieczności wcześniejszego
przejścia przez cały układ trawienny. Lysocur Loftspray trafiając do
układu oddechowego, jest tam bezpośrednio przyswajany przez organizm, dzięki temu szybko osiąga się pełen efekt działania produktu. Zatem unika się efektu pierwszego przejścia związanego z metabolizmem,
przez który można utracić częściowo skuteczność preparatu.
W celu kompletności przekazu, akceptujemy ostrzeżenie, że nasza
hodowla gołębi, może stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia. Obfite
sebum wydzielane przez skórę, które osłania pióra przed działaniem
wody, przenika do najmniejszych szczelin twojego poddasza. Jest to
niekorzystne dla jakości powietrza.
Mikroskopijne cząstki oleju mogą zostać zamknięte w pęcherzykach
płucnych, przez co tchawica straci swoją elastyczność, a funkcja oddechowa - często charakteryzująca się świszczącym oddechem - będzie
się stopniowo pogarszać. Często towarzyszy temu reakcja alergiczna na
białka odpornościowe (Ig A) naszych gołębi (nic wspólnego z ornitozą).
Te białka odpornościowe pojawiają się również na odchodach, a gdy
są pokryte warstwą sebum, mogą pozostać zagrożeniem przez kilka
miesięcy. Zaleca się stosowanie maski podczas wchodzenia do gołębnika,
zwłaszcza u hodowców z problemami układu oddechowego.
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Atomizacja Lysocur Forte z nebulizatorem może spowodować
wytrącenie unoszących się cząstek zanieczyszczeń, a jakość powietrza
ulegnie znacznej poprawie.
Lysocur Forte można łączyć z Floracom i Clean Spray.
Ich rozpylenie, pozwala na lepszą jakość powietrza na poddaszu, zarówno dla gołębi, jak i dla hodowcy.
Produkty, które można rozpylać:
Lysocur Loftspray, Lysocur Forte, Floracom, Clean
Spray.
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LYSOCUR LOFTSPRAY

POWIETRZE W GOŁĘBNIKU

Lysocur Loftspray pozwala w prawidłowy
sposób zadbać o zdrowe powietrze w gołębniku.
Ma to wielkie znaczenie dla oczu i dróg oddechowych
(udowodnione naukowo).
Stosowanie:
Stosuj Lysocur Loftspray o regularnych porach, zwłaszcza w dzień powrotu gołębi z lotu.
400 ml

Ważne: Używaj Lysocur Eye Drops i Lysocur Forte a uzyskasz lepsze wyniki w lotach.
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HIGIENA
COMED CLEAN LINE,
PROBIOTYKI CZYSZCZĄCE
GOŁĘBNIK Z PATOGENÓW!
PROBIOTICHE REINIGING

Comed Clean jest to innowacyjny i zrównoważony produkt,
stanowiący skuteczne rozwiązanie problemu, w walce z rosnącą
odpornością patogenów. Comed Clean zawiera probiotyk i nie
jest środkiem odkażającym. Jest środkiem czyszczący na bazie bakterii probiotycznych, przez co zapewnia doskonałe czyszczenie, eliminuje
niechciane zapachy i niepożądane szkodliwe substancje. Po zabiegu
czyszczenia, dobroczynne bakterie zawarte w probiotyku, pozostają
nadal na powierzchni .
Probiotyki posiadają unikalną właściwość do sporulacji. Jest to zdolność
drobnoustrojów do transformacji w wyspecjalizowane komórki,
które zostają otoczone twardą, odporną powłoką, przez co są w stanie
przetrwać w trudnych warunkach środowiskowych, przez długi okres
czasu. Następnie kiedy warunki środowiskowe zmienią się na korzystne (temperatura, wilgotność...), mogą ponownie odzyskać swoją
żywotność. Kiełkują a następnie się rozmnażają i ponownie wpływają
korzystnie na poprawę warunków środowiskowych. W tym procesie,
zarodniki pobierają dużo wody, którą pozyskują z obornika. W rezultacie powstaje bardzo suchy obornik . Każdy hodowca wie, że suchy nawóz
przyczynia się znacząco dla zdrowego środowiska naszych ptaków.
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Środki dezynfekcyjne nie działają wybiórczo, ponieważ zabijają zarówno
złe drobnoustroje, jak i te dobre bakterie, co jest niekorzystne. Po dezynfekcji otrzymujemy powierzchnię, która jest całkowicie wolna od
mikorganizmów. Jednak bakterie chorobotwórcze ponownie szybko
dotrą do dezynfekowanych powierzchni i szybko je zasiedlą. Dlatego
efekt dezynfekcyjny jest krótkotrwały i mało stabilny (3 godziny!).
Każdą powierzchnię wyściela biofilm z białek i egzopolisacharydów, który
stanowi idealne środowisko dla rozwoju bakterii chorobotwórczych.
Biofilm działa jak tarcza ochronna, dla nagromadzonych w nim patogenów, do których nie mają dostępu środki dezynfekcyjne. Czyszczenie i
dezynfekcja za pomocą środka dezynfekcyjnego, nie ma wpływu na bakterie, które czają się w tym biofilmie bezpiecznie.
Po zastosowaniu produktów z lini Clean Foam oczyszczana powierzchnia zostaje pokryta cienką warstwą probiotyków, enzymy obecne w
Clean Foam rozpuszczają warstwę ochronną biofilmu, a następnie
zaczynają działać bakterie probiotyczne, które natychmiast się kolonizują
i niszczą wszystkie potencjalne zarazki. Probiotyki pozostają aktywne
przez kilka dni i gwarantują stabilne mikrobiologicznie środowisko . Bakterie chorobotwórcze nie mogą nabyć oporności na probiotyki. Jest
to rewolucyjna metoda czyszczenia. Należy unikać jednoczesnego stosowania Clean Foam z produktami biobójczymi (antybiotyki, środki
dezynfekcyjne, wybielacze itp.). Resztki można wylać do zlewu, który
również zostanie wyczyszczony.
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1.CZYSZCZENIE Z KLASYCZNYMI DETERGENTAMI CZYSZCZENIE TYMCZASOWE POWIERZCHOWNE

Przed
Mikroorganizmy i brud, są gromadzone
wewnątrz biofilmu, który działa jak tarcza
i chroni je.

Sytuacja
po 3
godzinach
wraca do
pierwotnego
stanu
po
czyszczeniu
z klasycznym
detergentem

Po konwencjonalnym czyszczeniu detergentem.
Powierzchowne tymczasowe czyszczenie. Czyszczenie klasyczne nie ma wpływu na bakterie, które ukrywają się
w biofilmie.

dobre bakterie
złe bakterie
bród
biofilm
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2. CZYSZCZENIE PROBIOTYCZNE
METODĄ COMED CLEAN = CZYSZCZENIE ZRÓWNOWAŻONE
Przed
Mikroorganizmy i brud, są gromadzone
wewnątrz biofilmu, który działa jak tarcza i chroni
je.

Przeprowadzone
czyszczenie
z Comed Foam.
Biofilm znika
i
dominują dobre
bakterie.

Po użyciu Clean Foam. Enzymy rozpuszczają biofilm, a następnie
korzystne bakterie zajmują powierzchnię i zaczynają dominować

- Bezpieczny dla ludzi i środowiska
- Należy unikać jednoczesnego stosowanie z biocydami
(antybiotykami, środkami dezynfekcyjnym, wybielaczami ...).
- Czysty roztwór Clean Foam po zmieszaniu z wodą pozostaje
aktywny przez 5 dni.
- Odporny na temperatury w przedziale od 5°C do 70°C i pH
pomiędzy 5,5 a 9.
- Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Po usunięciu pozostałości do systemów odwadniających, będą
74 również działać na nie czyszcząco.
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CLEAN FOAM
CZYSTY GOŁĘBNIK

dzone
nie
oam.

Clean Foam jest nowoczesnym i skutecznym
rozwiązaniem, dla zwalczania uporczywych zarazków. Clean foam jest wzbogacona w enzymy, przez
co zapewnia idealne oczyszczenie mikrobiologiczne. Eliminuje z powierzchni groźny, chorobotwórczy biofilm oraz niechciane zapachy. Po oczyszczeniu i zadziałaniu bakteriami probiotycznymi, na oczyszczonych powierzchniach pozostaje tylko zdrowa mikroflora. Czysta pianka może być nakładana
na wszystkie wodoodporne powierzchnie.

nika

dobre
e.

1l-5l

Stosowanie:
Wstrząśnij przed użyciem.
Zmieszaj 200 ml Clean foam z 10 litrami letniej wody. Tak przygotowanym roztworem umyj brudne powierzchnie przy użyciu gąbki lub
szczotki i pozostaw na 10 minut. Następnie, spłucz letnią wodą. Czyszczenie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej jest również możliwe, ale
dopiero po usunięciu nadmiaru brudu. Aby tego dokonać, należy po
rozcieńczeniu 200 ml Clean foam w 10 litrach letniej wody, nałożyć
piankę na całą powierzchnię i pozostawić na 10 minut. Następnie należy
zmyć przy pomocy myjki wysokociśnieniowej, najlepiej letnią woda. Po
rozcieńczeniu preparatu Clean foam z wodą, roztwór pozostaje aktywny maksymalnie przez 5 dni. Przechowywać w temperaturze od 5°C do
45°C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
75
słonecznych.
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CLEAN SPRAY
CZYSTE POWIETRZE

Clean Spray jest produktem na bazie probiotyku. Jego efekt działania traktowany jest jako zabieg podtrzymujący. Zapewnia przedłużony efekt
działania, po oczyszczeniu Clean Foam . Ten
aerozolowy roztwór oparty jest na bazie probiotyków. Zapewnia utrzymanie właściwej mikroflory
w miejscu stosowania oraz eliminuje niepożądane
zapachy. Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska.

1l-5l

Stosowanie:
Wstrząsnąć przed użyciem.
Wymieszaj 200 ml Clean Spray z 1 litrem
letniej wody i zamgławiaj gołębnik, tak długo, aż
pokryta zostanie całkowita jego powierzchnia.
W trakcie zamgławiania gołębie mogą pozostać
w gołębniku. Po oczyszczeniu Clean Foam,
rozpylanie roztworem Clean Spray należy
przeprowadzać w odstępach co 3 dni. W mocno
obciążonych pomieszczeniach zaleca się codzienne rozpylanie. Po przygotowaniu do użycia roztwór Clean Spray (po wmieszaniu z wodą)
pozostaje aktywny, maksymalnie przez 5 dni.
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 45°C,
chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych.
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CLEAN ORAL
CZYSTA WODA

1l-5l

Clean Oral jest to produkt oparty na probiotykach, można go mieszać z wodą do picia, aby
w ten sposób zabezpieczyć pojniki od glonów
i zarazków chorobotwórczych. Poprzez obecność
probiotyków, w wodzie do picia utrzymuje się zdrowa
mikroflora, dzięki czemu wzrost drobnoustrojów
zagrażający biofilmowi jest spowalniany. Jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Probiotyczne zarazki
zawarte w Clean Oral działają najskuteczniej w
optymalnym pH od 5,5 do 9.0. Powszechnie przyjęło
się dodawanie octu jabłkowego lub innych kwasów
organicznych do wody do picia, dla gołębi, w celu
uzyskania pH (od 4,0 do 4,5), co pozwoli zahamować
wzrost czynników zakaźnych w pojnikach.

Nie podawać zakwaszaczy razem z preparatem Clean Oral , ponieważ
likwidują zawarte w nim probiotyki, które są znacznie bardziej skuteczne
na spowalnianie wzrostu bakterii i mniej drażniące dla błon śluzowych
zwierząt. Co więcej, zamierzony efekt działania tych klasycznych kwasów, w
celu zahamowania wzrostu zakaźnych zarazków, potwierdza się tylko
w wodzie, ale nie w układzie trawiennym ptaków.
Jednak ten sam efekt może można uzyskać, dodając Roni do pokarmu, co
spowoduje, że organizm zacznie produkować kwasy w jelitach. Dodatkową
korzyścią jest polepszenie absorpcji tych kwasów i minerałów. Stosowanie
w wodzie do kąpieli jest również godne polecenia.
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Stosowanie:
Należy wstrząsnąć przed użyciem.
W celu użycia, należy wymieszać 1-5 ml z 1 litrem wody do picia w pojniku,
5 ml w wodzie do kąpieli. Nie stosować jednocześnie z produktami biobójczymi. Po zmieszaniu z wodą, preparat Clean oral pozostaje aktywny
maksymalnie przez 5 dni. Odporny na temperaturę wody między 5°C a 70°C
i przy pH pomiędzy 5,5 i 9,0 Przechowywać w temperaturze od 5°C do
45°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Zastosuj te Clean produkty do różnych drenów i rynien, aby zasiedliły je
przyjazne, oczyszczające bakterie (nasi cisi pomocnicy).

78
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FLORACOM

FLORA: KORZYSTNE BAKTERIE
Floracom zawiera bakterie pozyskane z ziół i roślin
uprawianych w optymalnie ekologicznym środowisku.
Te naturalne drobnoustroje tworzą w gołębniku naturalny klimat dla gołębi. Produkt może być używany
na wiele różnych sposobów: jako spray do wnętrza
gołębnika, na podłogę, na ruszta oraz bezpośrednio na
gołębie.
1l

Stosowanie:
Jako środek energetyczny: 10 ml Floracom na 1 kg karmy. W okresie
rozpłodowym: stosować codziennie na 3 tygodnie przed parzeniem i do
3 tygodni po przejściu młodych gołębi na pokarm stały.
Podczas sezonu lotowego: codziennie przez cały sezon lotowy.
Powietrze w gołębniku: rozcieńczyć Floracom 10-cio krotnie w
wodzie (np. 100 ml na 1l wody), do użycia jako spray na cały gołębnik.
Jeżeli pojawią się problemy stosować 2 do 3 razy dziennie, 2 do 3 razy na
tydzień. Floracom jest bezpieczny. Może być używany przez cały rok, bez
ograniczeń, według uznania hodowcy.
Ważne: unikać kontaktu z substancjami chemicznymi, np. z antybiotykami, które zabijają te dobre bakterie. Jeżeli stosowany jest jako spray,
używać nowej pompki z Comed Clean . Jeżeli pompka była używana
należy ją dokładnie umyć świeżą czystą wodą. Przygotowany roztwór
powinien być przechowywany w chłodnym i zaciemnionym miejscu.
Zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem światła i ujemnymi
temperaturami.
79
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STOPMITE

CZYSTY GOŁĘBNIK- PASOŻYTY- LATAJĄCE INSEKTY
Stopmite to suplement diety przeciwko pasożytom, który utrzymuje
gołębniki , klatki, wloty w czystości i pozytywnie wpływa na upierzenie
twoich gołębi.
Olejki eteryczne zawarte w Stopmite wraz z karmą dostają się do
przewodu pokarmowego, skąd po wchłonięciu, część z nich przenika
przez skórę i drogi oddechowe, a część zostaje wydalona z kałem.
Gołębie, ich skóra, ich oddech, ich gniazda oraz cały gołębnik,
przesiąkną szczególnym zapachem, który będzie odstraszał pasożyty
oraz różne gatunki owadów latających, ponieważ będą go unikać.
Glina zawarta w Stopmite, oczyszcza organizm przez absorpcję
i neutralizację amoniaku w odchodach.
Stopmite oczyszcza powietrze w gołębniku i czyni
go mniej drażniącym.
Stopmite zapewnia bardzo przyjemny zapach
w gołębniku!
300g - 1kg

Stopmite jest nieszkodliwy dla organizmu i ma
korzystny wpływ na zdrowie gołębi.

Stopmite ma również dobry wpływ na drogi oddechowe hodowcy!
Stosowanie:
25 g na 1 kg karmy przez 2 tygodnie.
Profilaktyka: Daj 15 g na kg karmy dwa razy w tygodniu.
Po sprzątnięciu gołębnika, można również nanieść niewielką warstwę
proszku na podłogę, a odchody gołębi szybko wyschną. Jak wspomniano
powyżej, bogaty w czyste powietrze i tlen gołębnik, to warunek dobrego
zdrowia gołębi. Idealny w połączeniu z Summer Comfort Spray.
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UŻYWANE ZEWNĘTRZNIE
BATH SALT

PIELĘGNACJA PIÓR

Comed sól do kąpieli jest doskonałym produktem
do pielęgnacji piór, szczególnie u gołębi młodych.
Zawiera odświeżające olejki, które poprawiają krążenie.
Stosowanie:

750 g

1 czubata łyżka stołowa soli (30g) na 10l wody, 1 raz
w tygodniu, wystawić do dyspozycji gołębi przez cały
dzień. W przypadku upałów można stosować częstsze
kąpiele.

TRANSCUTINE

ŻEL DO NÓG

gi odd60 ml
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Transcutine jest to żel do stosowania na nogi
gołębia. Ze względu na absorpcję zawartych w nim
ważnych elementów, nogi staną się ładnie zaczerwienione, co oznacza że przyniosą gołębiowi szczyt form oraz
przyczynią się do uwolnienia pożądanego pudru z piór.
Stosowanie:
Podczas sezonu lotowego żel nakłada się na nogi gołębia
2 razy w tygodniu: bezpośrednio przed koszowaniem
i zaraz po powrocie gołębi do domu.
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SPECJALNE ZABIEGI
NA ŁUSZCZĄCE SIĘ NOGI
PADSECT

Szczególne zabiegi przeciwko ranom na nogach.
Gołębie czasami mają poranione nogi.
W związku z tym słabo chodzą i wydziobują z nich
tarczowaty nabłonek.
Comed maść, przeciwko ranom stóp, stanowi
najlepszą kurację.

35 g

250 g

Stosowanie:
Obmyć nogi gołębia letnia wodą. Na widoczne
strupy i rany nałóż cienką warstwę Padsect.
Kiedy nastąpi rozluźnienie strupów, należy
delikatnie szczotkować nóżki, aby je usunąć.
Uwaga: Nie zdrapywać strupów!
Czynność powtarzać do momentu aż strup
zniknie.
Zwykle wystarczy jeden zabieg!
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SUMMER COMFORT SPRAY
Summer Comfort Spray zapewnia ptakom maksymalną ochronę
przed letnimi upałami i zapewnia uczucie komfortu i odświeżenia.
Dla uzyskania maksymalnych rezultatów lepiej jest połączyć Summer
Comfort Spray z Stopmite .
Stosowanie:
Spryskaj ptaki raz w tygodniu.
Przy wyjątkowo upalnej pogodzie aplikację można powtarzać częściej (co
8 godzin).
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WSKAZÓWKI
Proszki
		
		
		

1 płaska łyżeczka do herbaty :
1 czubata łyżeczka do herbaty:
1 płaska łyżka stołowa:
1 czubata łyżka stołowa:

2g
5g
10 g
15 g

Uwaga: krystaliczny proszek (sól do kąpieli, Hydracom Iso)
ma większy ciężar właściwy. Dlatego waga tego preparatu w
łyżce jest większa.
Płyny
		
		

1 łyżeczka do herbaty :
1 łyżeczka do kawy:
1 łyżka stołowa: 		

3 ml
5 ml
15 ml
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science

SCHEMATY STOSOWANIA
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4.1 (10/2019)
WERSJA 4.1WERSJA
(10/2019)

„Prosty i wydajny
Forte!"

z Myobol

i Lysocur
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NOWY SYSTEM DAWKOWANIA

Po wielu latach nauki nasz zespół przeanalizował gruntownie nasze schematy lecznicze. Badania w poszukiwaniu optymalnie idealnej dawki,
doprowadziły do wielu ważnych obserwacji. Aby odpowiedzieć na zapytania wielu hodowców, jak zarządzać suplementami? Jaka jest idealna
dawka i idealny czas ich stosowania ? I czy lepiej jest podawać je z wodę
do picia, czy z pokarmem? Nasze harmonogramy zostały opracowane
na przestrzeni lat. Musieliśmy to zrobić, aby nasze schematy stały się
bardziej praktyczne.
Również wielu hodowców zdecydowanie broni się, przed codziennym
podawaniem suplementów. Jest to wynikiem dwutorowej polityki:
z jednej strony leków, a z drugiej suplementów zwanych także “dodatkami”.
Najwięcej uwagi poświęcono terapiom z antybiotykami, podczas gdy suplementy uznano za mniej ważne. W ostateczności antybiotyki objęte
zostały kontrolą, ze względu na katastrofalne problemy z odpornością.
Okazało się, że ostrzeżenia Comed stały się słuszne - niestety dopiero po
czterdziestu latach. Wielu doświadczonych hodowców chce natychmiast
przejść na system suplementacji, bez stosowania antybiotyków
i dlatego wybiera COMED METODĘ, opartą o inteligentne suplementy.
Poprzez intensywną współpracę z tymi hodowcami, w trakcie uważnych
obserwacji, naukowcy z Comed zgromadzili interesujące dane. Okazało
się, że dzięki prawidłowej suplementacji i odpowiedniemu, właściwemu
zaangażowaniu się hodowcy, można osiągnąć znacznie lepsze wyniki,
niż za pomocą antybiotyków. Na przestrzeni lat okazało się, że produkty
Comed są zadziwiająco bardziej wydajne, jeśli są podawane regularnie
i przez dłuższy okres czasu.
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Willem Debruijn odkrył to bardzo szybko. Po tym, jak otrzymał gwarancję
od Comed, że codzienne podawanie zalecanej dawki nie wyrządzi
gołębiom żadnej szkody, zaczął stosować nasze produkty regularnie, aż do pełnego nasycenia nimi gołębi. Jak powszechnie wiadomo,
wynikało to także z jego wrodzonego, olbrzymiego talentu oraz dużego
zaangażowania się w hodowlę, co pozwoliło mu odnosić ogromne sukcesy. Okazuje się, że jeśli ktoś zostawia system odpornościowy bez
opieki i wspomaga się antybiotykami, to musi się liczyć z problem spadku odporności. Dla pozostałych,którzy stosują lub zechcą zastosować
METODĘ COMED pojawiła się nadzieja. To co jeszcze pozytywnego ich
dotknie, to spontaniczne pojawienie się spokoju ducha. Hodowca staje
się teraz bardziej zrelaksowany i pewny siebie, ponieważ zrozumiał, że
znalazł właściwą metodę. Gołębie też to wyczuwają i dlatego dochodzi do
ich pozytywnej i naturalnej interakcji z hodowcą, co korzystnie wpływa
na osiąganie lepszych wyników, a powrót do antybiotyków staje się
już niemożliwy. COMED METODA wzmocni twoje gołębie, poprzez
rezygnację z używania prewencyjnych antybiotyków a poprzez stosowanie Curol , Roni i Winmixu, zapewnia wyraźnie zauważalne,
lepsze wyniki. Tymczasem z obserwacji hodowców wynika, że nie należy
przerywać systematycznego podawania suplementów. Okazuje się ,że
jest znacznie lepiej zmniejszyć ich dawkę np. do połowy, lub do jednej
trzeciej, kiedy nie chcemy podawać ich pełnej dawki, ale zawsze podawać
je regularnie, najlepiej codziennie. Pamiętajmy też, że są to suplementów
diety, a nie specyfiki. Dodawanie suplementów do paszy “dodatkowej
dawki” jest prawnie określone i całkowicie bezpieczne. Jeśli warunki są
idealne i organizm działa idealnie, nic nie jest potrzebne ... to jest logiczne. Jednak okoliczności nigdy nie są całkiem doskonałe i w organizmie
mogą powstawać deficyty w wyniku różnych wyzwań. Dlatego poprzez
skrupulatną obserwację swojego stada, hodowca musi sprostać tym wyzwaniom. To tylko od hodowcy zależy, czy będzie podawał codziennie
pełna dawkę, czy tylko jej część .
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ZESTAW BAZOWY

“Prosty i wydajny’’
Dla hodowców poszukujących prostego i efektywnego programu.
 CODZIENNIE

Myobol
Lysocur Forte

30 g

kg karmy

15 ml

2 l wody do picia

Dla tych , którzy chcą bardziej szczegółowo zapoznać się z Comed
Metodami, oferujemy szczegółowe schematy na następnych
stronach.

OCZYSZCZENIE

PRZEZ 1 TYDZIEŃ - NA 4 TYGODNIE PRZED ŁĄCZENIEM W PARY
 CODZIENNIE

Winmix
Phytocur
Cometabol Drain
Comin-Cholin
Clean Oral
Stopmite

5g
10 ml
20 ml
15 ml
5 ml
15 g

kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
2 l wody do picia
2 l wody do picia
kg karmy
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ROZPŁÓD
3 TYGODNIE PRZED ŁĄCZENIEM W PARY
 CODZIENNIE

Curol
Fertibol
Roni
Winmix
Clean Oral
Stopmite

15 ml
30 ml
10 g
5g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy

OD ROZPOCZĘCIA ŁĄCZENIA W PARY DO ODSADZENIA
MŁODYCH
 CODZIENNIE

Fertibol
Winmix
Roni
Fertol
Clean Oral
Stopmite

30 ml
15 g
10 g
15 ml
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy

PRZEZ DWA TYGODNIE PO ODSADZENIU ( DOROSŁE+MŁODE
PTAKI)
 CODZIENNIE

Comedol
Cometose
Roni
Tempo 60
Clean Oral
Stopmite

15 ml
15 g
10 g
5g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy

2 TYGODNIE PO ODSADZENIU DO PIERWSZYCH LOTÓW ,PODAWAJ CODZIENNIE TE PIĘĆ
PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW COMED METODY “CUROL – WINMIX – RONI -

89

STOPMITE – CLEAN", ZARÓWNO MŁODYM JAK I DOROSŁYM
GOŁĘBIOM.KOMBINACJA TYCH PIĘCIU PRODUKTÓW STANOWI WYSTARCZAJĄCE
WSPARCIE ABY MOGŁY PRZEJŚĆ TEN OKRES BEZ STRESÓW.NASTĘPNIE STOSUJ
SCHEMAT OKRESU LOTOWEGO.
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PTAKI)
 CODZIENNIE

Comedol
Cometose
Roni
Tempo 60
Clean Oral
Stopmite

15 ml
15 g
10 g
5g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy

2 TYGODNIE PO ODSADZENIU DO PIERWSZYCH LOTÓW ,PODAWAJ CODZIENNIE TE PIĘĆ
PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW COMED METODY “CUROL – WINMIX – RONI STOPMITE – CLEAN", ZARÓWNO MŁODYM JAK I DOROSŁYM
GOŁĘBIOM.KOMBINACJA TYCH PIĘCIU PRODUKTÓW STANOWI WYSTARCZAJĄCE
WSPARCIE ABY MOGŁY PRZEJŚĆ TEN OKRES BEZ STRESÓW.NASTĘPNIE STOSUJ
SCHEMAT OKRESU LOTOWEGO.

! ! Ważne!

Nowy Lysocur Forte jest idealny dla tych, którzy wolą podawać
wodę pitną.
SEZON
LOTOWYWinmix , Curol , Roni ,
W klasycznym schemacie
obowiązują
Stopmite
i
Clean
.
 MŁODE GOŁĘBIE
Winmix i Curol można zastąpić w razie potrzeby preparatem Lysocur Forte i preparatem Mybol .
 CODZIENNIE

Myobol

30 g

kg karmy

Lysocur Forte

15 ml

2 l wody do picia

Lysocur Forte i Myobol mogą zostać dodane do klasycznego
schematu, ilekroć odporność przed chorobami zostanie poważnie
Uwaga:
osłabiona.
Ten zestaw jest szczególnie zalecany do przygotowania młodych gołębi do lotów.
W ten sposób można uzyskać bardzo dobre wyniki w zakresie budowy mięśni i
szybkiego powrotu do zdrowia, przy ograniczonych środkach finansowych.
Prawdą jest, że nie tylko młode gołębie osiągną dobre wyniki . Jeśli chcemy
zastosować ten zestaw dla roczniaków ,w celu osiągnięcia dobrych wyników , to
oczywiście jest to dobry pomysł.
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SEZON LOTOWY
 MŁODE GOŁĘBIE

 CODZIENNIE

Myobol

30 g

kg karmy

Lysocur Forte

15 ml

2 l wody do picia

Uwaga:
Ten zestaw jest szczególnie zalecany do przygotowania młodych gołębi do lotów.
W ten sposób można uzyskać bardzo dobre wyniki w zakresie budowy mięśni i
szybkiego powrotu do zdrowia, przy ograniczonych środkach finansowych.
Prawdą jest, że nie tylko młode gołębie osiągną dobre wyniki . Jeśli chcemy
zastosować ten zestaw dla roczniaków ,w celu osiągnięcia dobrych wyników , to
oczywiście jest to dobry pomysł.

folder pools 2020 zonder flap.indd 91

91

20/12/2019 12:31:54

 CODZIENNIE

Comedol
Cometose
Roni
Tempo 60
Clean Oral
Stopmite

15 ml
15 g
10 g
5g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy

2 TYGODNIE PO ODSADZENIU DO PIERWSZYCH LOTÓW ,PODAWAJ CODZIENNIE TE PIĘĆ
PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW COMED METODY “CUROL – WINMIX – RONI -

SEZONJAK
LOTOWY
STOPMITE – CLEAN", ZARÓWNO MŁODYM
I DOROSŁYM
GOŁĘBIOM.KOMBINACJA TYCH PIĘCIU PRODUKTÓW STANOWI WYSTARCZAJĄCE
WSPARCIE ABY MOGŁY PRZEJŚĆ TEN OKRES BEZ STRESÓW.NASTĘPNIE STOSUJ
SCHEMAT OKRESU LOTOWEGO.
 CODZIENNIE

“Więcej sposobów na osiągnięcie sukcesu ”.
Myobol
Lysocur Forte

! ! Ważne!

30 g

15 ml

kg karmy
2 l wody do picia

Nowy Lysocur Forte jest idealny dla tych, którzy wolą podawać
wodę pitną.
W klasycznym schemacie obowiązują Winmix , Curol , Roni ,
Stopmite i Clean .
Winmix i Curol można zastąpić w razie potrzeby preparatem Lysocur Forte i preparatem Mybol .
Lysocur Forte i Myobol mogą zostać dodane do klasycznego
schematu, ilekroć odporność przed chorobami zostanie poważnie
osłabiona.
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SEZON LOTOWY
OCZYSZCZENIE
PRZEZ JEDEN TYDZIEŃ – OD 4-TEGO TYGODNIA PRZED
PIERWSZYM LOTEM AŻ DO 3-EGO TYGODNIA PRZED
PIERWSZYM LOTEM
ZALECA SIĘ POWTARZAĆ OCZYSZCZANIE PRZED SEZONEM LOTOWYM
 CODZIENNIE

Winmix
Phytocur
Cometabol Drain
Comin-Cholin
Clean Oral
Stopmite

5g
10 ml
20 ml
15 ml
5 ml
15 g

kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
2 l wody do picia
2 l wody do picia
kg karmy

ABY ZBUDOWAĆ KONDYCJĘ
PRZEZ 3 TYGODNIE – OD 3-CIEGO TYGODNIA PRZED
PIERWSZYM LOTEM AŻ DO PIERWSZEGO LOTU
 CODZIENNIE

Winmix
Curol
Roni
Clean Oral
Stopmite

5g
15 ml
10 g
5 ml
15g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
kg karmy

DODATKOWO DLA OPTYMALNEGO EFEKTU
Jeśli gołębie trenują zbyt mało, można podawać Tempo 60 dopóki nie pozostaną w
powietrzu przez 45 minut. Trening jest warunkiem lepszej formy( tworzenie mioglobiny w celu
zatrzymania tlenu w mięśniach). Tempo 60 zapewnia ,że gołębie trenują dłużej.

 CODZIENNIE
Tempo 60
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SEZON LOTOWY
KRÓTKI DYSTANS DO 500 KM
UWAGA: WSCHODNI WIATR= SUCHY WIATR W EUROPE
POZOSTAŁE KONTYNENTY: SUCHY WIATR
 CODZIENNIE

Winmix
Curol
Roni
Clean Oral
Stopmite

5g
15 ml
10 g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
kg karmy

DODATKOWO DLA OPTYMALNEGO EFEKTU
 1 DZIEŃ PRZED DNIEN KOSZOWANIA
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Cometose *
Hydracom Iso *

15 g
60 g

kg karmy
2 l wody do picia

 W DNIU KOSZOWANIA
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Compound
Hydracom Iso
Lysocur Eye drops
Cometose *

40 kropli
60 g
do oczu i nozdrzy
15 g

2 l wody do picia
2 l wody do picia

30 g
30 g
20 g
do oczu i nozdrzy

kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia

kg karmy

 W DNIU POWROTU

Enercom
Hydracom Recup Amino
Hydracom Recup Gluco
Lysocur Eye drops
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 PIERWSZY DZIEŃ PO POWROCIE
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Enercom
Compound
Hydracom Recup Amino
Hydracom Recup Gluco
Cometose *
Load Caps * lub
Load Pul *
Acibloc*

30 g
40 kropli
30 g
20 g
15 g
1 kapsułka/100 km

kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
2 l wody do picia
kg karmy
max. 8

10 g/200 km
5g

max. 40 g
kg karmy

 DRUGI DZIEŃ PO POWROCIE
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Enercom
Hydracom Recup Amino *
Hydracom Recup Gluco *
Load Caps * lub
Load Pul *

30 g
30 g
20 g
1 kapsułka/100 km

kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
max. 8

10 g/200 km

max. 40 g

 INDYWIDUALNE KURACJE DLA GOŁĘBI Z PROBLEMAMI
GOŁĘBIE “KULĄCE SIĘ”

Ultracom capsules
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1-2 kapsułki /dzień ( przez 4 dni )
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 D

ŚREDNI DYSTANS OD 500 DO 700 KM

(

 CODZIENNIE
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Winmix
Curol
Roni
Load Caps * lub
Load Pul *

5g
15 ml
10 g
1 kapsułka/100 km

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
max. 8

Clean Oral
Stopmite

10 g/200 km
5 ml

max. 40 g
2 l wody do picia
kg karmy

15 g

 1

(

DODATKOWO DLA LEPSZEGO EFEKTU
 1 DZIEŃ PRZED KOSZOWANIEM
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Enercom
Compound
Load Caps lub
Load Pul
Cometose *
Hydracom Iso *

30 g
40 kropli
1kapsułka/100 km

kg karmy
2 l wody do picia
max. 8

10 g/200 km
15 g
60 g

max. 40 g
kg karmy
2 l wody do picia

 2

(

 W DNIU KOSZOWANIA
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Compound
Lysocur Eye drops
Cometose *
Hydracom Iso *

40 kropli
2 l wody do picia
Do oczu i do nozdrzy
15 g
kg karmy
60 g
2 l wody do picia

 3
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 DZIEŃ POWROTU
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Enercom
Lysocur Eye drops
Hydracom Recup Amino *
Hydracom Recup Gluco *

30 g
kg karmy
Do oczu i do nozdrzy
30 g
2 l wody do picia
20 g
2 l wody do picia

 1 DZIEŃ PO POWROCIE
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Enercom
Load Caps lub
Load Pul
Hydracom Recup Amino *
Hydracom Recup Gluco *
Lysocur Eye drops *
Acibloc*

30 g
1 kapsułka/100 km

kg karmy
max. 8

10 g/200 km
max. 40 g
30 g
2 l wody do picia
20 g
2 l wody do picia
Do oczu i do nozdrzy
5g
kg karmy

 2 DZIEŃ PO POWROCIE
(* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Enercom
Load Caps lub
Load Pul
Acibloc*

30 g
1 kapsułka/100 km

kg karmy
max. 8

10 g/200 km
5g

max. 40 g
kg karmy

1 kapsułka/100 km

max. 8

10 g/200 km

max. 40 g

 3 DZIEŃ PO POWROCIE

Load Caps or
Load Pul
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LOTY DŁUGODYSTANSOWE > 800 KM
 CODZIENNIE
 (* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Winmix

5g

Curol
Roni
Load Caps lub
Load Pul

15 ml
kg karmy
10 g
2 l wody do picia
1 kapsułka/100 km max. 8

Enercom *
Clean Oral
Stopmite

10 g/200 km
30 g
5 ml
15 g

kg karmy

max. 40 g
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy

DODATKOWO DLA LEPSZEGO EFEKTU
 1 DO 2 DNI PRZED DNIEM KOSZOWANIA
 (* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Cometose *
Hydracom Iso *
Lysocur Eye drops *

15 g
kg karmy
60 g
2 l wody do picia
Do oczu i do nozdrzy

 W DNIU KOSZOWANIA

Cometose
Hydracom Iso
Lysocur Eye drops

15 g
kg karmy
60 g
2 l wody do picia
Do oczu i do nozdrzy

 W DNIU POWROTU

Lysocur Eye drops
Hydracom Recup Amino
Hydracom Recup Gluco

Do oczu i do nozdrzy
30 g
2 l wody do picia
20 g
2 l wody do picia
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 1 DO 2 DNI PO POWROCIE
 (* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Hydracom Recup Amino
Hydracom Recup Gluco
Lysocur Eye drops *
Acibloc*

30 g
20 g

2 l wody do picia
2 l wody do picia

Do oczu i do nozdrzy
5g

kg karmy

 3-GO DNIA PO POWROCIE
 (* W PRZYPADKU TEMPERATURY > 25 °C I/LUB SUCHEGO (WSCHODNIEGO)WIATRU)

Hydracom Recup Amino
Hydracom Recup Gluco
Acibloc*
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30 g
20 g
5g

2 l wody do picia
2 l wody do picia
kg karmy
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LOTY DŁUGODYSTANSOWE – LOTY 2 DNIOWE
 CODZIENNIE

Winmix
Curol
Roni
Load Caps lub
Load Pul
Cometose
Hydracom Recup Amino
Hydracom Recup Gluco
Lysocur Eye drops
Clean Oral
Stopmite

5g
15 ml
10 g
1 kapsułka/100 km

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
max. 8

10 g/200 km
max. 40 g
15 g
kg karmy
30 g
2 l wody do picia
20 g
2 l wody do picia
Do oczu i do nozdrzy
5 ml
2 l wody do picia
15g
kg karmy

 PRZEZ 3 DNI PO POWROCIE

Acibloc

5g

kg karmy
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PIERZENIE
 CODZIENNIE

Murium
Murol
Tempo 60
Clean Oral
Stopmite
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15 ml
15 ml
5g
5 ml
15g

kg karmy
kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
kg karmy
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OKRES ODPOCZYNKU

PO PIERZENIU, PRZED OCZYSZCZENIEM (PRZED ROZPŁODEM)
 CODZIENNIE

Tempo
Comedol
Cometose
Clean Oral
Stopmite

5g
15 ml
15 g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
Kg karmy
2 l wody do picia
Kg karmy

LEPIEJ ZREDUKOWAĆ DZIENNĄ DAWKĘ NIŻ POMINĄĆ DZIEŃ PODAWANIA (5 LUB
10 g ZAMIAST 15 g)



W PRZYPADKU PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH, NALEŻY WDROŻYĆ PODSTAWOWY
PROGRAM COMED.

Winmix
Curol
Roni
Clean Oral
Stopmite

5g
15 ml
10 g
5 ml
15 g

kg karmy
kg karmy
2 l wody do picia
2 l wody do picia
Kg karmy
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WYBRANE SUROWCE
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LEVICOM

DROŻDŻE PIWOWARSKIE, WITAMINY, ALGI, MINERAŁY

1 kg

Levicom są to wysokiej jakości, szlachetne
drożdże piwowarskie, wzbogacone w specjalnie wyselekcjonowane wodorosty, witaminy
i minerały. Kojące działanie drożdży piwowarskich, jako naturalnego pokarmu dla ptaków
jest tradycyjnie znane. Dla miłośników, którzy
lubią podawać ten wartościowy pokarm, Comed
skomponował doskonale przygotowany preparat, w celu zapewnienia maksymalnego
efektu. Dzięki właściwie zbilansowanej dawce,
preparat może być podawany codziennie. Natomiast dzięki swojej wyjątkowej zdolności chłonnej,
doskonale nadaje się do mieszania z olejami.
Stosowanie:
30 g na 1 kg karmy.
Dwa razy w tygodniu, ale może być podawany
codziennie, jeżeli jest zwiększone zapotrzebowanie.

104
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WITAMINA A I E
WYBRANE SUROWCE
Biorąc pod uwagę nowe, surowe przepisy europejskie, dodatki paszowe,
takie jak witamina A i witamina E, nie mogą być już dłużej sprzedawane
jako koncentraty witamin. To dlatego Comed oferuje teraz hodowcom
gołębi, którzy potrzebują dużo tych witamin, witaminę A 10.000 U /g
i Witamina E jako 5% jako dodatki do paszy.
Witaminy te należy stosować tylko w przypadku ich niedoborów.
Używaj tylko przy niedoborze witaminy A.
Stosowanie:
5 g (1 łyżeczka od herbaty) na 1 kg karmy.
100 g

Używaj tylko przy niedoborze witaminy E.
Stosowanie:
5 g (1 łyżeczka od herbaty) na 1 kg karmy.

250 g
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OLEJ Z KIEŁKÓW PSZENICY
WZBOGACONY W WITAMINĘ E
Stosowanie:
1 łyżka stołowa ( 15 ml ) na 1 kg karmy.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

250 ml - 1 l

ALLIUM (OLEJ CZOSNKOWY )
Stosowanie:
1 łyżka stołowa ( 15 ml ) na 1 kg karmy.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

250 ml - 1 l
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OLEJ KONOPNY

WZBOGACONY W WITAMINĘ E

250 ml - 1 L - 5Ll
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Olej konopny jest olejem roślinnym
otrzymywanym z nasion konopi.
Ten olej nie zawiera żadnych składników
psychoaktywnych.
Olej konopny jest bardzo odżywczym olejem
ze względu na optymalny stosunek kwasów
tłuszczowych omega 3 i omega 6 (3: 1). Kwasy
tłuszczowe omega-3 są niezbędne do rozwoju
układu nerwowego.
Optymalizują metabolizm i wspierają wydajność
lotu.
Olej konopny jest źródłem witaminy E.
Sposób użycia:
5 ml na kg karmy.
W sezonie lotowym podawaj 3 razy w tygodniu
przed koszowaniem .
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ARTYKUŁY Z ZAINTERESOWANIA
OGÓLNEGO
autor
Jean-Louis Joirssen
Farmaceuta z branży
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ZAKAZ ANTYBIOTYKÓW?

Czy słyszałeś również, że rozważa się zakaz antybiotyków w sporcie
gołębiarskim?
Miesiąc temu dowiedziałem się, z dobrze poinformowanego źródła,
że FAGG / FAVV zaproponowało KBCB to w Walonii, która nie miałaby
żadnych zastrzeżeń i jest to zrozumiałe. Rzeczywiście tak jest w przypadku Krajowego Paktu na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków w
sektorze zwierzęcym. http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/
Umowa w sprawie ograniczenia stosowania antybiotyków, podpisana
w 2016 r. przez Maggie De Block, minister zdrowia oraz Willy'ego Borsusa, ministra rolnictwa i różnych partnerów zaangażowanych w stosowanie antybiotyków w medycynie weterynaryjnej (organizacje rolnicze,
stowarzyszenia weterynaryjne, stowarzyszenie przemysłu farmaceutycznego, stowarzyszenie producentów pasz dla zwierząt, kierownicy ksiąg
opłat, organizacje zdrowia zwierząt,…) ma na celu zmniejszenie ogólnego
stosowania antybiotyków o 50% i 75% w przypadku antybiotyków krytycznych w latach 2011–2020.
Jak już wiadomo, od 40 lat poruszam temat dotyczący
nadużywania antybiotyków w tysiącach broszur i
ulotek na licznych forach i dyskusjach panelowych.
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Gdybym nadal miał rację, byłoby miło, ponieważ w wielu miejscach
spotkałem się z ostrym sprzeciwem, czasem o dziwnym spojrzeniu, z
powodu nierealnego, naiwnego…
Czy tak jest w tym przypadku?
Jestem przekonany, że sport gołębiarski byłby największym zwycięzcą.
Niedawno u ujścia rzeki English Humber i ku zaskoczeniu wszystkich
odkryto znaczące stężenie ibuprofenu przeciwbólowego.
Wynika to z analizy próbek wody wykonanej w ciągu roku. Nie jest
jasne, jaki wpływ leki mają na żywe istoty w wodzie, ale naukowcy
wskazują, że leki są zaprojektowane tak, aby były biologicznie aktywne nawet w niskich stężeniach.
Są zaskoczeni, że natura nie jest w stanie skutecznie wyeliminować
tego leku.Co do antybiotyków, pestycydów itp: Istnieje również obawa dotycząca ekotoksyczności, tj. możliwego szkodliwego wpływu na
glebę i wszystko, co w niej żyje.
W Chinach zdają sobie również sprawę z zakresu problemu i biją na
alarm.

110
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Załączona mapa wskazuje na skażenie antybiotykami rzek chińskich.
W zeszłym tygodniu uczestniczyłem w kursie odświeżającym wiedzę,
na uniwersytecie w Hasselt, dotyczącym mikrobiomu i flory jelitowej
prowadzonej przez prof. De Scheppera. Stwierdził, że po leczeniu antybiotykami flora jelitowa człowieka czasami potrzebuje kilku lat na
pełne wyzdrowienie. Kilka dni temu wybuchł alarm, ponieważ naukowcy ostrzegają, że milionowi gatunków grozi wyginięcie.
To by wyjaśniało, dlaczego w dzisiejszych czasach negowane jest
wszystko, co nienaturalne. Widoczne jest stosowanie antybiotyków w
sporcie gołębi pocztowych. Partia zwierząt PETA z Niemiec próbuje
zakazać lotów konkursowych w sporcie gołębiarskim (na szczęście na
razie bez rezultatów).
Najlepiej byłoby nie dyskutować o tym zbyt wiele w mediach, ale
kierować procesem tak dokładnie, jak to możliwe, poprzez wkład w
pozytywne propozycje. Lepiej jest poprzedzać te ruchy, odrabiać lekcje na czas i ustanowić silne ramy konkurencji szanujące zwierzęta.
Na początku zawodów nasze gołębie muszą wziąć udział w programie
zwiększania odległości, podczas gdy robi się coraz cieplej, panują
gorsze warunki w koszach itp.
I tak… z odrobiną kokcydiozy, nieco tricho… faktycznie można latać na
wynik… (ale także mocno infekować kosze).
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Zabiegi profilaktyczne, z udziałem leków, mogą być kuszące i bezwiednie uruchomiasz system, którego nie można utrzymać w przyszłości.
Powinniśmy rozważyć taki ogłoszony scenariusz zakazu i ruszyć
głowy wszystkich zaangażowanych stron: weterynarzy, KBDB / RFCB,
doświadczonych hodowców a może i polityków lubiących sport z
udziałem zwierząt.
Możemy podsumować kilka rzeczy:
Wydaje nam się, że całkowity zakaz jest mało prawdopodobny (konwencja „tylko” wymaga obniżki z 50 do 75%).
Można by narzucić, że gołębie uczestniczące w lotach nie powinny być
leczone.
W każdym przypadku wykluczone jest leczenie zapobiegawcze.
Nie można koszować chorych gołębi.
Obecność lekarza weterynarii, w czasie koszowania, mogłoby być
rozwiązaniem, ale stwarza to wiele problemów praktycznych.
Może dokonać szybkiej oceny, ponieważ (kliniczne) badanie każdego
gołębia jest prawie niemożliwe.
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Czy powinni rejestrować się, oprócz obowiązkowych szczepień, a także
stosowania antybiotyków, tak jak ma to miejsce w hodowli zwierząt
gospodarskich?
Obejmie to czas oczekiwania, którego należy przestrzegać po
zakończeniu leczenia.
Oprócz produktów dopingujących wykrywanie antybiotyków jest
zaawansowane.
Jeśli mogą być stosowane do odpowiedniego leczenia, pozostałości
można przenieść do gołębnika, co skutkuje wieloma niewłaściwymi pozytywnymi testami.
Itd itd.
W jeździectwie obowiązują dość dobrze napisane przepisy, ale w praktyce są nieporównywalne z wyścigami gołębi.
I oczywiście pytanie: ile to kosztuje i kto za to zapłaci?
Wielu hodowców będzie musiało się do tego przyzwyczaić.
Ale każdy, kto czyta tą konwencję, może pomyśleć o takim scenariuszu.
Możemy również pomyśleć o pozytywnych konsekwencjach.
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Moglibyśmy uczynić gołębia najsilniejszym ptakiem w przyrodzie,
gdybyśmy nie brali antybiotyków. Ze względu na szczególnie selektywny sport, w którym słabi pozostają systematycznie w tyle, hodowla
koncentruje się na wydajności i odporności, a gołąb pocztowy jest silniejszy pod względem mięśni i wytrzymałości niż jego krewniacy żyjący
w dzikiej naturze.
Niefortunną rzeczą jest to, że osłabiliśmy układ odpornościowy gołębi
pocztowych, poprzez leczenie antybiotykami, w porównaniu do tych
żyjących w naturze.
Jeśli ustanowione zostaną wyścigi gołębi wolne od antybiotyków, gołąb
bez wątpienia stanie się najsilniejszym ptakiem na świecie. To piękne
wyzwanie!
Comed wszystkie te rozważania wykonał 40 lat temu, wyciągnął wnioski
i działał na ich podstawie. Jesteśmy teraz gotowi i hodowcy nie muszą
się już martwić, ponieważ istnieje wiele cennych i niezawodnych alternatyw. W szczególności podstawowe produkty Comed, Curol, Lysocur Forte, Roni, Stopmite odgrywają istotną rolę w odporności
na choroby.
Wzmacniają naturalną odporność i wspierają układ odpornościowy.
Praktyczny przykład:
We Wschodniej Brabancji ostatnio zgłaszano problemy z młodymi
gołębiami: poza czarnymi nozdrzami i oczami nie jest ok, a śmiertelne
przypadki zdarzają się dość często.
Dotyczyłoby to adeno (typ 2).
Wreszcie, po dokładnym zbadaniu poprzez autopsję (np. bardzo
powiększona śledziona, zapalenie worków powietrznych itp.) wydaje
się, że dotyczy to ornitozy (bakterii Chlamydia).
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Nie można tego zobaczyć w zwykłym badaniu klinicznym, ponieważ
nie ma specyficznych objawów, a obraz kliniczny jest często mylony z
Coryzą (nieżytem nosa).
Zwykła porada medyczna dotycząca ornitozy: 5 tygodni doksycykliny,
jednak bez 100% pewności…
Co my robimy? Czy powinni wprowadzić zakaz antybiotyków?
Chlamydię (bardzo zakaźną, bezpośrednio od gołębia do gołębia,
poprzez paszę, kurz, tylko przez powietrze) można zwalczyć (bardzo)
dobrą higieną i dużą dbałością o optymalną odporność.
W tym celu idealnym rozwiązaniem jest podwójna dawka Lysocur
Forted (20 ml / litr).
Nie chcieliśmy tych kilku, których musieliśmy zostawić ...
Prawdopodobnie nie przetrwałyby również w otwartej naturze.
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EL CONDOR PASA

Inkowie z Andów w Peru pokazali w swoich
budowlach najbardziej zadziwiający potencjał
ludzkiej pomysłowości geometrycznej.
Ogromne głazy używane w Machu Picchu
pochodziły z drugiej strony doliny przez dziką
rzekę, w najbardziej zaludnionym kraju na
świecie z najostrzejszymi zboczami w wysoMachu Picchu
kich górach.
Idealnie dopasowane granitowe monolity
colossi, do 300 ton, czasem nawet 5 metrów
wysokości, są płynnie genialnie wykonane
w wielu połączeniach i nie można włożyć
nawet żyletki pomiędzy nimi. Dzięki temu
jest „odporny na trzęsienia ziemi”.
Zawsze fascynowało mnie to, że do dziś nikt nie rozumie, jak zostało to
wykonane. Byłem coraz bardziej zaintrygowany, a kiedy pomyślałem o
ograniczonych zasobach, które mieli do dyspozycji, byłem po prostu zdenerwowany: nie znali ani koła, ani żelaza, ani języka pisanego.
Co najwyżej mieli oni lamę jako dodatkową siłę roboczą. Kiedy nałożysz na
nią ładunek o masie 50 kilogramów, zapadła się po kolana w błocie.
Duże złożone konstrukcje - choć stworzone przez ludzkie ręce - zrobiły
ogromne wrażenie. W ten sposób często nadawali mu boski wymiar.
Wiele budynków zniknęło, ponieważ konkwistadorzy pocięli swoje bloki na
sześcienne kamienie, głównie w celu zbudowania z nimi kościołów.
Jest całkiem jasne, że konkwistadorzy nigdy nie byli w stanie dowiedzieć
się, jak działali Inkowie.
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Musieli nauczyć się, jak obrabiać swój surowy kamień. Po prostu
niemożliwe jest, aby Hiszpanie znali ta tajemną wiedzę, nigdy o tym nie
wspominali.
Czy Inkowie zabrali do swoich grobów
swoją swoja tajemnicę o architekturze?
Zwłaszcza lamy i owce są nierozerwalnie
związane z Andami. Kondor, olbrzymi
sęp, również był jego częścią od tysięcy
lat. Ma rozpiętość skrzydeł większą niż 3
m, waży 15 kg i może zjeść, jednorazowo,
do 10 kg.
Rozmnaża się co dwa lata i żywi się głownie padliną, której gnijący zapach
wyczuje nawet do 200 km od swojego gniazda! Raczej wyjątkowo poluje
na owce. Inkowie z Andów musieli nadążyć za stadami owiec. Hodowali je
z powodu wełny, mleka i mięsa. W ubiegłym stuleciu pasterze byli coraz
bardziej zirytowani z powodu kondorów przyciąganych przez duże stada.
Chociaż było to rzadkie, pasterze postanowili strzelać do kondorów bez l
itości. ednak po kilku dekadach owce również
zniknęły wraz z kondorami. Wymarły z powodu różnego rodzaju dziwnych chorób. Wkrótce sprytny biolog znalazł związek. Kondor zawsze łapał słabsze owce ze stada. Miał wpływ
na selekcję silnej rasy o dobrej odporności na
choroby.
Kiedy kondor został wyeliminowany jako zmiatacz słabych genów, słabe
owce były w stanie się rozmnażać, w wyniku czego po kilku pokoleniach owiec, miał miejsce wybóch chorób, na które nie było żadnego
lekarstwa. Teraz, gdy kondorowi pozwolono wrócić na te terny, pomaga wyeliminować geny tych słabych owiec, a tym samym utrzymać
populację. Morał tej historii jest taki, że natura musi podążać swoją
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drogą.
Nie jest dobrym pomysłem utrzymywać słąbe, schrowane zwierzęta przy
życiu.
Daj swoim gołębiom najlepsze produkty naturalne, a co z tymi, które nie
przeżyją?
Wyeliminujmy je z hodowli.
Słabe, bez szans na rozwój, będą cię kosztować wiele na dłuższą metę.
Jest to mały przykład prawa Darwina: przetrwanie najsilniejszych.
Comed opiera swoją wizję na tych trzeźwych zasadach i przekazuje pilne
przesłanie: przełamanie negatywnej przeszłości poprzez zaprzestanie
pracy profilaktycznej z antybiotykami i budowanie pozytywnej przyszłości
z Curol, Winmix, Roni, Stopmite, Clean Etc.
Uprawiamy sport ze zdrowymi zwierzętami, a nie ze zwierzętami chorymi.
To sama logika.
Szczerze mówiąc, człowiek może zabrać zwierzę z jego naturalnego
środowiska i uprawiać z nim sport, pod warunkiem, że nie zachorujemy.
Oczywiście, „sport” wpływa na zdrowie: walki kogutów, walki byków są
ekstremalnymi przykładami.
Ale także zabarwienie ptaków, rozładowywanie gołębi przy złej pogodzie.
Ingerując w ich styl życia, ludzie obciążają swoje zdrowie.
Już 40 lat Comed koncentruje się na rozwiązywaniu tego problemu.
Rozwiązaniem jest METODA COMED (brak systematycznego leczenia antybiotykami w przypadku infekcji w błędnym przekonaniu, że mogą one
trwale poprawić wyniki sportowe).
Bez antybiotyków, z Curol, Winmix i Roni itp. Daje nawet lepszy
wynik.
Hodowcy gołębi zawsze szukają „silnego produktu”.
Czasami patrzymy bardzo wąsko ... mieszanki trzy w jednym, cztery w
jednym, pięć antybiotyków w jednym były przykładami przewrotnego
nawyku.
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Przez dziesięciolecia Comed nieustannie ostrzegał we wszystkich swoich
wykładach i ulotkach ...
Czy chcemy być pokoleniem o wątpliwej reputacji, któremu udaje się
odkryć antybiotyki, a następnie za kilka dziesięcioleci roztrwonić je w
czysto bezsensownym i głupim użyciu?
A może ... czy chcemy być pokoleniem, które zmieniło los, z góry ustalając
zdrowie naszych dzieci z poczuciem odpowiedzialności?
Które produkty?
Żaden inny wybór nie jest teraz możliwy.
Neguje się medycynę naturalną, ziołolecznictwo, traktujące je jako niebezpieczne znachorstwo.
Brak uproszczonego podejścia biologicznego, efekt musi być
wystarczający.
Zaawansowane technologicznie odżywianie ortomolekularne i naukowa
aromaterapia.
Zostawiamy te zwierzęta, które nie mogą przeżyć.
„Przetrwanie najsilniejszych” śladami Charlesa Darwina.
Musimy wybrać, ponieważ ze względów praktycznych hodowla sportowa i hobby zwierząt nie jest w stanie utrzymać wszystkich zwierząt.
Comed to wyraźne laboratorium poszukiwawcze.
Wszystkie formuły są stale udoskonalane, często bez większego rozgłosu.
Willem de Bruijn był ponad dziesięć lat temu pierwszym decydentem.
Jako lekarz (dentysta) od lat zmagał się z irracjonalnym stosowaniem antybiotyków.
Doprowadzało to, z roku na rok, do oszałamiających wyników.
Produkty Comed to minimalna nielecznicza pomoc, którą powinieneś
dać zwierzęciu, gdy wyjmiesz go z jego biotopu, a tym samym obciążysz
za możliwe konsekwencje zdrowotne.
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Koniec uporu terapeutycznego jest już widoczny. Często stosowano
nieprawdopodobne terapie, koktajle antybiotykowe należy poddać w
wątpliwość, jak to możliwe, że biedne zwierzęta nadal działają, pomimo
niemal zatrucia antybiotykami ... Spowodowało to zamieszanie w świecie
sportu gołębi. Rezultat dzięki COMED METHOD: nie tylko tak dobrze, ale
jeszcze lepiej bez antybiotyków.

Postępuj zgodnie z METODĄ COMED
lub beznadziejnie za ... !!!
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MŁODE GOŁĘBIE,
NIEZBĘDNE PODSTAWY NA
PRZYSZŁOŚĆ.

Tak właściwie polecam wszystkim – jeśli ktoś jeszcze tego nie robi każdego ranka wziąć dwie łyżki siemienia lnianego.
Najlepiej świeżo zmielić i popić płynem.
Oto mój codzienny cudowny napój śniadaniowy:
2 łyżki siemienia lnianego,
1 łyżka czystego białka sojowego (np. Enercom idealna proporcja
niezbędnych aminokwasów; (są to te, których organizm sam nie jest w
stanie wytwarzać).
1 banan
400 ml mleka sojowego „light” z lodówki.
Opcjonalnie: Kilka kropli limonki i kilka świeżych liści mięty z ogrodu.
Blenduj przez minutę i gotowe.
Co więcej, jest wyjątkowo smaczny.
Siemię lniane jest największym naturalnym dostawcą niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (Omega-3).
Blendowanie jest ważne, ponieważ łamie nasiona, uwalniając niezbędne
kwasy tłuszczowe Omega-3.
W przeciwnym razie nasiona się posklejają, uwolni się zewnętrzny śluz i
po prostu uzyskasz efekt przeczyszczający.
Sam termin „essential-” powoduje, że wszystkie wyjaśnienia stają się
niepotrzebne.
W tym miejscu, chcę przypomnieć znaczenie Omega-3: u ludzi chronią
serce i naczynia krwionośne oraz zapobiegają nowotworom.
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Kwasy tłuszczowe Omega 3 są korzystne dla gołębi, ze względu na ich
zwiększoną rolę w funkcjonowaniu mięśni, zapobieganiu i leczeniu
procesów zapalnych, na które narażone są gołębie w czasie wysiłku i
dostarczaniu energii organizmowi.
Dodatkowo biorę jedną kapsułkę, kompletnego suplementu „Vitales
(*)”, który tworzę od ponad 40 lat.
Jest to ludzki odpowiednik Winmix dla gołębia.
Ważne jest, aby również hodowcy sami także czuli się dobrze.
Zatem sytuacja rodzinna jest istotna, choroba samego hodowcy lub
jednego z jego krewnych, rozwód, śmierć, awaria ... wszystko to może
mieć znaczący wpływ na wydajność gołębnika.
Już kilkakrotnie czytałeś o czynnikach niezbędnych.
Dla młodzieży wiele rzeczy jest niezbędnych.
Nie myśl, że jedno automatycznie prowadzi do drugiego; w końcu:
zbudowałeś ładny gołębnik z dobrą orientacją, wentylacją, inteligentnym oświetleniem i idealnym pokryciem dachowym. Zainwestowałeś
w drogie, wysokiej jakości żywienie... a jednak to i przepełniona szafka
z trofeami nie jest gwarancją sukcesu.
Jest kilka istotnych rzeczy, których absolutnie nie powinieneś przegapić,
takich jak regularność, szczególnie w twojej własnej organizacji pracy
i położeniu gołębnika.
Pojawiają się z karmą, kiedy wieża kościoła wybija godzinę, jest to coś,
co pamiętają.
Każdy nowo wykluty ptak uchwycił obraz tego, który był obecny w jego
najbliższym otoczeniu w tym ważnym momencie swojego życia.
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Bez względu na to, czy jest to człowiek, koń czy gołąb, będzie skłonny
podążać za nim przez resztę życia.
Laureat Nagrody Nobla i ornitolog Konrad Lorenz przeprowadzili tę
próbę z kaczątkami.
Jeśli wyklują się w obecności np. siwego 70-letniego mężczyzny, zawsze
go ścigają, mimo że instynktownie idą w rzędzie za matką kaczką ...
Jeśli „świadek narodzin”, w tym przypadku ten 70-letni siwy mężczyzna,
przechodzi obok, to jedno kaczątko biegnie za nim i już nie w linii.
To naturalne zjawisko nosi nazwę „dobry odcisk”.
To znaczy, jak ważne jest inteligentne traktowanie młodzieży.
Nie można nie docenić tego przywileju bycia pierwszym w chwili wykluwania się (narodzin).
Ad Scharlaekensonce napisał na ten temat kilka pięknych dzieł. Wie coś
o młodych gołębiach i udowodnił to w wynikach.
(Niektórzy felietoniści, którzy muszą wypowiedzieć się co miesiąc, piszą
o rzeczach, których czasami nie są świadomi - takich jak suplementy twierdząc, że zbytnio w to nie wierzą, że jest to raczej bezwartościowe
...)
To nie do zniesienia jak bardzo niesprawiedliwie traktowana jest ta
fascynująca, ale niezwykle złożona nauka, zwana „odżywianiem ortomolekularnym”.
Pewne substancje aromatyczne, które uniemożliwiają rozwój bakterii
poprzez modyfikację swojego środowiska bioelektronicznie, są usuwane
przez ignorancję ...
Niedawno współczesna medycyna odkryła związki między florą jelitową
a psychiką, innymi słowy, ludzkim zdrowiem psychicznym.
Jednak badania olejków eterycznych dowodziły już, około 50 lat temu, o
jedności i rutynowej stymulacji w „jednostce psycho-neuroendokrynnoimmunologicznej” przez te aromatyczne cząsteczki.
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Innymi słowy, psychika, nerwy, gruczoły i układ odpornościowy działają
jako całość.
Ale nie o to teraz chodzi, wrócimy do tego później.
Niektórym właścicielom zwierząt udaje się ukształtować ich jako
prawdziwych członków rodziny, ale zwłaszcza jako zdyscyplinowanych
przyjaciół w taki sposób, że sprawia to przyjemność dla oka.
Wykwalifikowani hodowcy wiedzą dokładnie, jak złapać gołębicę bez
stresu i wypuścić ją ponownie po subtelnej obserwacji.
Ujarzmianie gołębi nie oznacza stawiania ich na niewłaściwym torze raz
po raz i wyłapywaniu ich w obłokach pyłu po bezmyślnej walce, z lataniem piór.
Niektórzy hodowcy uwielbiają chaos i rywalizację między młódkami, ale
pamiętajcie, że gołąb jest zwierzęciem stadnym, w którym zawsze nagradzane są: uwaga i szacunek dla kolonii, grupy, roju i jego ostatecznego
środowiska.
Jak już powiedziałem, musisz wczołgać się do głowy tego zwierzęcia i
spróbować zrozumieć jego świat, a przede wszystkim zdobyć jego zaufanie.
W tym samym czasie kształtuje się również charakter, ego, kolejność
potrzeb, rodzi się seksualności itp.
Te osobnicze zmiany rozwoju zwierzęcia prowadzone równolegle z porami roku i klimatem, wraz ze wzrostem temperatur i wzrostem światła w
okresie letnim, zapewniają dojrzewanie upraw oraz produkcję owoców i
nasion. Zjawiska te dają gołębiom możliwości podczas lotu. Latem w Barcelonie pola są pełne nasion, pozwalają one gołębiom na uzupełnienie
niezbędnych kalorii w drodze do domu, jak również w wychowaniu
potomstwa, albo trawione i przekształcone jako nagromadzona masa
mięśniowa do dalszego rozmnażania.
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Dokładne wspieranie tych wszystkich złożonych procesów chemicznych
jest wyzwaniem dla zespołu Comed.
Nowy Lysocur Forte (wersja 3.0) jest efektem opisanej, zaawansowanej obserwacji.
Młode gołębie to podejrzliwe zwierzęta stadne.
Jeśli dostaną nowy produkt w wodzie, spojrzą na siebie, aby zobaczyć,
kto pije pierwszy.
Kiedy ten pierwszy gołąb zaaprobuje wodę, wszyscy będą pić bez problemów.
Jeśli pierwszy nie chce pić wody, wszyscy ją tam zostawiają.
(Podając nowy suplement, zawsze możesz podać połowę dawki, dopóki
nie przyzwyczają się do smaku, nawet jeśli jest pyszny).
W tej chwili mówimy o czymś więcej niż tylko Lysocur Forte, który zawiera wszystkie niezbędne rozpuszczalne w wodzie pierwiastki odżywcze
na wypadek chorób spowodowanych klasycznymi ekspozycjami, takimi
jak jesienne loty.
Lysocur Forte idealnie jest połączyć z Myobol, dla maksymalnego
wzmocnienia mięśni i daje to młodym gołębiom pełne, a przede wszystkim niedrogie wsparcie czasie lotów konkursowych.
Idealna sytuacja polega na tym, że oferujemy również Stopmite, który
zapobiega inwazji robaków.
Mamy świadomość tego, że w lipcu wielu hodowców przekroczyło już
swój budżet. Dla nich ważne jest zapewnienie przystępnego cenowo
wsparcia na loty młodych gołębi, a tym samym zapewnienie przyszłości.
Pod tym względem Comed - który zawsze dąży do najwyższej jakości
za odpowiednią cenę - teraz zobowiązuje się do oferowania tego za
najniższą możliwą cenę.
Dajemy hodowcy szansę na udział w lotach młodych gołębi i osiągnięcia
dobrych wyników.
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Można to osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie młódkom najwyższego
wsparcia, bez wydawania dużych pieniędzy.
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CHOROBA A ODŻYWIANIE

W poszukiwaniu związku między chorobą a odżywianiem - profesjonalną
gałęzią Comed - coraz częściej ustalamy, że ścieżki medycyny i żywienia
łączą się ze sobą. W związku z tym ustawodawca stwierdza, że musi
istnieć wyraźny rozdział między środkami spożywczymi a lekami, jeśli
chodzi o ich sprzedaż.
Ponad 2000 lat temu słynny grecki lekarz Hipokrates przedstawił w
swoich pismach: „De alimento” na temat żywienia: „W żywności można
znaleźć doskonałą medycynę, w żywności można znaleźć złą medycynę;
dobro i zło jest względne”.
Można to odczytać jako: niektóre pokarmy mogą cię wyleczyć, inne
pokarmy mogą powodować, że będziesz chory, efekt może się różnić w
zależności od przypadku. Na szczęście nasz przemysł karm dla gołębi,
oferuje najwyższą jakość i mamy szeroką gamę dobrych karm. Od
hodowcy zależy, czy użyje tego we właściwy sposób.
To często wymyka się hodowcom spod kontroli. Podczas hodowli,
lotów, wystaw, gołębie otrzymują dużo białka i dużo wapnia (grit), są
naturalnie karmione. Jest to nieodłącznie związane ze sportem gołębi,
one naprawdę muszą wiele dokonać, to nie podlega kwestionowaniu. Jednak oba codzienne nawyki zmniejszają, każdy na swój sposób,
niezbędny kwas w jelicie, a także ochronę przed infekcjami ... Oznacza to, że hodowca musi stale walczyć z infekcjami, które powoduje
nieświadomie.
Przez prawie 40 lat Comed zajmuje się inteligentnymi suplementami, a
hodowca wie, jak je docenić. Uderzającym tego przykładem jest Fertibol - kwaśne źródło wapnia. Coraz więcej hodowców zastępuje, w niektórych okresach grit, neutralizujący kwas, Fertibolem. Na przykład
Roni z kolei rekompensuje wadę żywienia bogatego w białko.
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Tymczasem Comed podarował cennemu produktowi do oddychania
Lysocur Forte obszerne ulepszenie. Jego zakres działania na drogi oddechowe został rozszerzony na jelita. W rzeczywistości stał się komletnym produktem, który koryguje wyżej wspomniane niedogodności
żywieniowe i dlatego został wzbogacony o konkretne dodatki. Ze
względu na rozpuszczalność w wodzie spełnia uzasadnione zapotrzebowanie wielu hodowców, którzy chcą go podawać w wodzie do picia.
To było duże wyzwanie aby umieścić to wszystko w butelce, czyli konsystencji rozpuszczalnej w wodzie.
W klasycznej, podstawowej opiece produkty są głównie podawana z
karmą, przylegającą do oleju: Curol, Comedol, Stopmite itp. Jednak wadą jest to, że gdy gołąb jest w mniejszej formie (słaby lot, niektóre
infekcje), często mniej je i więcej pije. Wsparcie, którego gołębie wówczas potrzebują, najlepiej logicznie podawać do picia.
Specyficzne problemy młodych gołębi zawsze wiążą się z ich wzrostem.
Aby zbudować dorosłe ciało, naprawdę pobiorą wszystko ze swojej diety
w pierwszym roku życia. Przy najmniejszych niedoborach mają kłopoty,
ponieważ nie mają prawie żadnych rezerw. Jest to normalne, natura to
zapewniła, ale to oznacza, że nie można stracić cennego czasu. Jeśli coś
jest nie tak, należy niezwłocznie podjąć działania, które powinny być
natychmiast skuteczne, co jest bardziej oczywiste dzięki wodzie pitnej.
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JAK PRZETRWAĆ WE
WŁASNYCH ODCHODACH
Nowoczesny rozwój formuły Winmix.

Wiele drobnoustrojów, które dobrze się rozwijają
w podłożu, na którym żyją, jest dotkniętych nadmiernym wzrostem, dewastują środowisko w którym
żyją, w wyniku czego kolonia w końcu wymiera.
Naukowcy wskazują na ten przykład samozagłady,
aby ostrzec, że ludzkość idzie tą samą ścieżką ...
Doskonała rasa ludzka wpływa na cały ekosystem w taki sposób, że dla
niektórych gatunków został już osiągnięty punkt zwrotny, w którym
powrót nie jest już możliwy. Nie możliwość mieszkania na naszej planecie to tylko kwestia nieprzewidywalnego czasu wprowadzenia na rynek
katastrofalnych reakcji łańcuchowych.
Optymiści wierzą mimo wszystko w scenariusz, w którym powrót do zdrowia jest nadal możliwy dzięki pomysłowości ludzkości.
Warunkiem jest to, że nie czekamy już na naszych niezdecydowanych
liderów, ale podejmujemy inicjatywę i natychmiast zajmujemy się co najmniej trzema najbardziej szkodliwymi czynnikami:
1. jeść bardziej świadomie;
2. kontrolowaćj urodzenia;
3. ograniczyć podróż samolotem.
W rzeczywistości 90% dziewiczego lasu amazońskiego jest przekształcane
w pola uprawne w celu pozyskiwania pasz dla zwierząt.
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Jaki jest sens zmniejszenia zawartości CO2 o 30% w ciągu 20 lat, podczas
gdy populacja podwoi się w tym samym okresie?
Powrót do lekcji:
Nasz zespół badawczy przenosi powyższe logiczne zjawiska również na
rozwój produktów Comed.
Bogata dieta, której codziennie dostarczamy naszym gołębiom na
srebrnym talerzu, zapewnia niezbędną energię, ale w pewnych
długoterminowych warunkach może mieć negatywne konsekwencje z
powodu nagromadzonych odpadów.
Jeśli codziennie jesz bekon i jajka, smażysz stek każdego popołudnia i
wieczorem przed telewizorem, spożywasz colę z kiełbaskami lub ciemny
piwo z kostkami serowymi itp., To nie pozostanie to bez konsekwencji ,
na pewno nie w połączeniu z siedzącym trybem życia.
Ci, którzy spalają dużo kalorii, np. pracując w rolnictwie, budownictwie
lub sporcie, mogą sobie radzić trochę dłużej, ale w końcu wybierają
siedzący styl życia nie korygyjąc diety.
Nasze gołębie zużywają dużo energii, są oczywiście dobrze wytrenowane,
jako najlepsi sportowcy, biorą udział w zawodach wymagających dużo
wysiłku, ale to nie to samo, co w naturze, gdzie muszą być stale aktywne,
aby przetrwać.
Jelita cierpią z powodu takiego trybu życia, a jego kluczowe funkcje, takie
jak wchłanianie, wydalanie a także naturalna ochrona przed zarazkami,
są zakłócone. W środowisku życia gołębi powszechnie występuje obornik, w którym bytuje i rozprzestrzenia się większość patogenów.
To Natura potrafi zapewnić równowagę biologiczną, dzięki czemu nasze
gołębie mogą żyć razem zdrowo, biorąc pod uwagę gęstość populacji, bogactwo pokarmu, stres, warunki glebowe (przede wszystkim zawartość
wilgoci).
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Problem z glebą i sposób postępowania z wszechobecnym obornikiem
można rozwiązać na wiele sposobów.
Skrupulatnie to korygujemy, stosując środki higieny.
Oprócz stosowania ryszt podłogowych, można dezynfekować, codziennie zeskrobywać suchy obornik z drewnianej podłogi, odkurzać, palić,
dezynfekować chemikaliami itp. ...
Istnieje również wielu zwolenników mniej dokładnego czyszczenia i, jak
wskazano powyżej, pozwolenie aby natura wykonywała swoją pracę.
Rzucając różnego rodzaju ściółki, narażamy gołębie oddziaływanie patogenów (antygeny) zawartych w oborniku, w wyniku czego gołębie
budują naturalnąodporność (przeciwciała).
Podatne na choroby młode gołębie są chronione przez sześć tygodni
dzięki przeciwciałom matki w taki sposób, że mogą stopniowo budować
swoją odporność.
Wyjaśnia to również ten fakt, że jeśli gołąb jest narażony na nowe nietypowe zarazki z obcej hodowli, przeciwko którym jeszcze nie był w
stanie wytworzyć przeciwciał (np. W koszach lub kabinie), może szybko
zachorować.
Określa się to intensywnym procesem w jelicie. Szczególnie u młodych
gołębi w ścianie jelita odbywa się bardzo aktywny proces nazywany z angielskiego „malowanie przeciwciał” lub inaczej „malowanie przeciwciał
na ścianie jelit”.
Za każdym razem, gdy antygen z zarodka patogenu przechodzi przez
ścianę jelita, to ostatnie wytwarza przeciwko niemu odpowiednie
przeciwciała.
Warstwa po warstwie, jak obraz, buduje się ochronę w jelicie.
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Comed odegrał wiodącą rolę, sprytnie wspierając ten złożony proces
preparatami Cometose i Winmix. (*)
Z biegiem lat wprowadzono kilka dobrych modyfikacji.
Aktualnie staramy się również ulepszyć Winmix, szczególnie w tym obszarze.
W nowej generacji Winmixu szczególny nacisk zostanie położony na
kilka kwestii:
• Bardzo wysoka zdolność wiązania wody
• Stymulowanie wzrostu kosmków (**)
Są to typowe zagięcia w jelicie cienkim, ze wzmocnionymi powierzchniowo fałdami i wypukłościami, w których dochodzi do wymiany
składników odżywczych / wydalin na poziomie jelita
• Dostarczanie specyficznego włókna do treści jelitowej, które nie ulega
rozkładowi w kanale jelitowym
• Równocześnie, ze zwiększonym efektem wiązania wody, dążymy do
możliwości szybkiego uwolnienia (działa jak gąbka) tej wody, gdy organizm jej potrzebuje.
Te właściwości razem dają wiele korzystnych efektów:
- Poprawiona strawność białek i tłuszczów, co powoduje znacznie lepszą
konwersję paszy przy lepszym wzroście i wydajności.
- Wzrost masy i objętości mięśni oraz zwiększenie gęstości kości.

132

folder pools 2020 zonder flap.indd 132

20/12/2019 12:32:06

- Zdrowszy obornik (szczególnie w opisanej powyżej naturalnej suchej
metodzie dla lepszej jakości ściółki) zmniejsza rozprzestrzenianie się
bakterii, zmniejsza częstość występowania pododermatitis (zapalenie
nóg), sprzyja czystym gniazdom i jajom.
- Powiększony żołądek, poprawiona strawność skrobi, mniej dziobania
piór.
- Zwiększona mineralizacja kości (lepsza stabilność kości).
(**) Cienka ściana jelita jest złożona. Te fałdy jelitowe zapewniają
znaczne powiększenie powierzchni. Na fałdach, płatkach jelitowych i
kosmkach występują liczne wybrzuszenia, które z kolei jeszcze bardziej
zwiększają powierzchnię.
Całkowita powierzchnia kontaktowa jelita cienkiego gołębia wynosi
około 1 m². Dlatego kontakt z trawioną masą pokarmową jest optymalny. Poprzez resorpcję składniki odżywcze są wchłaniane do krwi przez
komórki nabłonkowe, które tworzą ścianę jelita. Kosmki zawierają
oczyszczające naczynia limfatyczne i naczynia włosowate. Wzbogacona
w składniki odżywcze krew z płatków jelitowych przechodzi z jelita do
żyły wrotnej, która transportuje składniki odżywcze do wątroby. W
wątrobie rozpoczyna się metabolizm.

(*) Clean spray rozpylany 2 razy w tygodniu na obornik wspiera zdrową
równowagę bakteriologiczną.
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PASOŻYTY SPADAJĄ ... UWAGA!
W 1993 roku jako pierwszy zaprezentowaLem na targach w Kassel
Iwermektynę pod nazwą ENDO ECTO.

Produkt, który miał w końcu uwolnić nasze gołębie od udręk,
przerażających pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.
Lek (na receptę) miał wtedy bezprecedensowy czas ochrony, dwa
miesiące przed większością
wewnętrznych i zewnętrznych pasożytów, łatwy do zastosowania i
najwyraźniej bez znaczących skutków ubocznych.
Oczywiście pojawiło się wiele podróbeki, i cały świat gołębi zaczął
używać „ awermektyn ” (cała grupa
cząsteczek związanych z iwermektyną ) w połączeniu z biocydami (permetryna) w postaci bardzo popularnego
„ Nackentropfen ”. (krople na szyję)
Z biegiem lat, zgodnie z oczekiwaniami, pojawiało się uodpornienie,
więc dawkę trzeba było zwiększyć o 50% lub więcej, aby uzyskać taki
sam efekt.
Ostatnie badania na gołębiach dotyczące toksycznego działania iwermektyny ujawniły niepokojące wyniki, w tym toksyczne działanie na
wątrobę:
* agregacja chromatyny i apoptoza (zniszczenie komórek wątroby),
* uszkodzenie mitochondrialne (fabryki energii komórki) z zakłóceniem
uwolnienia energii,
* stres oksydacyjny i stany zapalne, uszkodzenie DNA,
* uszkodzenie mózgu, uszkodzenie śledziony o obniżonej odporności,
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* osłabienie płodności samców,
* obniżona wydolność nerek,
* itd.
Wpływ awermektyny na funkcje immunologiczne i stres oksydacyjny w
śledzionie gołębi.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412236
„Wyniki te wskazują, że AVM indukował stres oksydacyjny i uszkadzał normalną strukturę komórek
śledziony. Ekspozycja na AVM może prowadzić do wzrostu poziomów mRNA interleukiny-1β (IL-1β),
czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α) i interleukiny-4 (IL-4), a także do zmniejszenia Poziom mRNA
interferonu-γ (IFN-γ) w sposób zależny od dawki w śledzionie gołębi. Wyniki sugerują, że AVM indukuje
immunosupresję w tkance śledziony gołębi.
Indukowane awermektyną uszkodzenie wątroby u gołębia: mechanizmy apoptozy i stres oksydacyjny. ”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138898
„Nasze wyniki pokazują, że AVM działa toksycznie na wątrobę gołębia, a mechanizm uszkodzenia spowodowany przez AVM jest ściśle związany z apoptozą i stresem oksydacyjnym.”
Awermektyna indukowała uszkodzenie stanu zapalnego w mózgu gołębia królewskiego.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134892

„… Jest to pierwszy raport badający toksyczny wpływ AVM na uszkodzenie zapalne u gołębia królewskiego”
Odpowiedź autofagiczna w wątrobie gołębia narażonego na awermektynę .
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886445
„Podsumowując, wyniki te sugerują, że AVM zwiększa przepływ autofagiczny i że zwiększenie autofagii
może być ściśle związane z hepatotoksycznością AVM u ptaków.”
Odpowiedź przeciwutleniacza i zmiany histopatologiczne w tkance mózgowej gołębia narażonego na
awermektynę .
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943211
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Wyniki sugerują, że AVM może indukować uszkodzenie oksydacyjne tkanki mózgowej i surowicy gołębia.
Informacje przedstawione w tym badaniu są pomocne w zrozumieniu mechanizmu stresu oksydacyjnego
wywołanego przez AVM u ptaków.
Objawy kliniczne iwermektyny toksyczność i skuteczność antigabaergic drgawki jako odtrutki dla iwermektyny zatrucia u kurcząt padaczkowych. ”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7631491
„Ciężka biegunka, rozszerzenie źrenic, bradypnea , ataksja, sedacja, śpiączka i śmierć wystąpiły po zastosowaniu największej dawki iwermektyny ”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446859
„Dlatego sugerujemy, że podniesienie Hsp może być częścią mechanizmu ochronnego w celu zmniejszenia
uszkodzenia komórkowego i ważnych markerów pomagających ocenić toksyczność indukowaną przez AVM.
Zmniejszenie Hsp w śledzionie oznacza, że tkanki ulegają uszkodzeniu w wyniku długotrwałej i nadmiernej
ekspozycji na AVM. ”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28043331
„Podsumowując, wyniki te podkreśliły ekspozycję AVM powodującą awarie maszyn metylacji DNA i
indukowały nadekspresję Hsp w celu poprawy funkcji ochronnej przed uszkodzeniem serca.”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194326
„Wyniki te sugerują, że AVM może hamować układ enzymatyczny P450 w wątrobie i tkankach nerek gołębi.
Badanie to zapewnia wgląd w bezpieczne stosowanie AVM i kompleksową ocenę toksykologicznych skutków
AVM u ptaków. ”
Autofagia jest regulowana w górę w tkankach mózgowych gołębi narażonych na awermektynę .
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25497772
„Wyniki sugerują, że AVM może wywoływać autofagię w tkankach mózgu gołębia”.

Wpływ awermektyny na ekspresję białek szoku cieplnego i histopatologię
w tkankach śledziony gołębia.
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Jeśli awermektyny nie są specjalnie zarejestrowane dla gołębi, wymagana jest czujność. Nie chcemy umniejszać użyteczności tego leku w
pewnych warunkach określonych przez lekarza weterynarii. Comed
zdecydowanie zaleca, aby stosować to wyłącznie pod nadzorem lekarza
weterynarii. Ze względu na bardzo długi czas działania istnieje możliwość
akumulacji. Narażenie odbywa się prawie przez cały rok, a niektóre z
wymienionych objawów zatrucia mogą być pełzające.
Jeśli chodzi o Stopmite, który jest dostarczany wraz z karmą, dzięki
czemu gniazdo, odchody i oddech, a także krew wydziela specyficzny (
dziwny) zapach, którego pasożyty unikają.
Aby osiągnąć optymalny efekt, rozrzuć trochę proszku pod wkłady gniazdowe i karmniki.
Poza tym Stopmite ma bardzo wyraźny i korzystny wpływ na utrzymanie dróg oddechowych, szczególnie u młodych gołębi.
Stopmite można również stosować bezpiecznie, w okresie
rozpłodowym i bez zagrożenia dla wyników hodowlanych i młódków.
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UŻYTKOWNICY COMED
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WILLEM DE BRUIJN
PRAWDOPODOBNIE
NAJLEPSZY NA
ŚWIECIE, ODKĄD STOSUJE
METODĘ COMED

Highlights 2011

2011

090411 STROMBEEK 130KM 6220P. 1,16,31,33,34,38,39,40,41 ETC. 75/104
160411 NIJVEL 165KM 3176P. 4,18,47,51 ETC 67/104
230411 MENEN 176KM 3237P. 21,22,27,57,59,60,61,62 ETC. 68/104
300411 PERONNE 267KM 6222P. 6,7,16,20,21,27,31,47,ETC. 76/104
070511 NANTEUIL 352KM 2962P. 3,5,8,45,59,69,89,ETC. 47/103
100511 MANTES LA JOLIE 400KM 5222P. 4,12,13,14,24,32,51,54 ETC. 71/102
210511 NANTEUIL 325KM. 2630P. 1,10,21,23,28,32,39,64 ETC. 42/98 S-PROVINCIAL 15350P. 3,19,41,45,53,67,83 ETC.
63/98
280511 VIERZON NPO 570KM 14964P. 1,2,3,20,21,38,44,59,63,69,70 73/89
040611 MANTES 400KM 2058P. 23,27,29,45,64,75 ETC. 42/98
110611 PERONNE 267KM 1265P. 45,58,68,78,98 ETC. 7/11
180611 SENS 440KM 2384P. 18,19,20,22,26,41,46,54, ETC. 39/90
260611 CHATEAUROUX NPO 622KM 11096P. 7,14,73,183,204 ETC. 33/86
260611 DUFFEL 108KM. 5229P. 1,3,5,6,8,9,10,11,15,24,25.ETC.126/221
020711 STROMBEEK 130KM. 5051P. 4,5,6,7,8,12,16,28,29,30. ETC. 148/212
020711 MANTES 400KM. 1197P. 6,8,12,14,15,56,57,58 ETC. 31/80
090711 ARGENTON NPO 651KM 7584P. 2,174,217,289 ETC. 24/77
090711 NIJVEL 165KM 4974P. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14.ETC.129/210
160711 POMMEROEUL 191KM 4403P. 1,6,7,8,10,11,12,14,ETC 128/209 ALSR FASTEST BIRD OF 13146P.
160711 NANTEUIL 352KM 1695P. 8,9,24,35,42 ETC. 23/73
230711 ORLEANS NPO 500KM 5503P. 19,36,52,99 ETC. 26/60
230711 POMMEROEUL 191KM 2342P. 2,3,4,5,6,8,9,10,12, ETC. 97/209
300711 PERONNE 267KM 2335P. 2,7,8,12,14,16,17,25,ETC. 100/209
070811 NANTEUIL NPO 352KM 11787P. 10,11,17,28,30,35,39 ETC. 114/205
130811 MANTES 400KM 2466P. 15,20,21,22,25,29,36,38 ETC. 69/190
130811 STROMBEEK 130KM 4854P. 39,40,41,44,45,46,50,51,ETC. 55/74
200811 NIJVEL 165KM 6366P. 1,2,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,17,ETC. 170/228 ALSO FASTEST 2 BIRDS OF 38876P.
270811 SENS 440KM 1769P. 2,3,5,11,12,20,21,23,24,25,ETC.83/168
270811 MENEN 191KM 3833P. 13,15,30,46,84,85,89,93,98ET.43/50
030911 PERONNE 267KM 2554P. 12,13,14,15,16,17,22,26,27ETC.99/181
100911 SENS 440KM 2750P.3,8,15,22,25,26,27,36,39,40ETC.64/140 NPO 4765P. 6-15 ETC.
100911 PERONNE 267KM 2681P. 11,46,88 ETC. 18/30
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Highlights
2012
2012
06-05 LILLE-LESQUIN TELETEKST 198 KM. 16450P. 2,3,4,134,137,138,139ETC. 75/104
19-05 NANTEUIL TELETEKST 352KM. 17186P. 1,42,71,87,91ETC. 71/103 TEVENS SNELSTE VAN 32420P.
26-05 BOURGES NPO 576 KM. 13592P. 2,61,183 ETC. 34/90
02-06 MANTES LA JOLIE 400 KM. 10446P. 3,50,84,86,93 ETC. 53/97 TEVENS 3E SNELSTE VAN 20506
09-06 CHATEAUROUX NPO 622 KM. 9612P. 4,49,50,54,55,63,76ETC. 54/84
17-06 NANTEUIL 352 KM. 9527P. 4,41,53,66,68,75,78,96ETC. 63/97 TEVENS 4E SNELSTE VAN 18548P.
23-06 TOURS NPO 594 KM. 11759P. 3,4,7,19,20,21,27,30ETC. 56/93 SEMI-NATIONAAL SECTOR 2 18971P. 5,6,10
30-06 DUFFEL 108 KM. 6159P. 1,8,9,15,16,17,18,19,20,21 ETC. 144/181 EN 44 BIJ DE EERSTE 100
07-07 VIERZON NPO 570 KM. 10571P. 13,15,16,37,38,66,67,ETC. 53/86
07-07 GRIMBERGEN 125 KM. 5780P. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 133/180 EN 45 BIJ DE EERSTE 100
15-07 NIJVEL 165 KM. 5053P. 1,5,6,7,13,14,16,17,18,ETC . 113/176 EN 37 BIJ DE EERSTE 100
29-07 PERONNE 267 KM. 4646P. 6,7,8,9,14,17,25,27,ETC. 124/167 EN 32 BIJ DE EERSTE 100
29-07 PERONNE OLD 267 KM. 1527P. 6,7,9,12,26,27,28,ETC. 54/84 EN 23 BIJ DE EERSTE 100
11-08 NANTEUIL TELETEKST 352 KM. 13199P. 8,9,11,17,22,25,30,49,50 ETC. 97/159
11-08 DUFFEL OLD 108 KM. 1919P. 1,2,39,4,41,44,45,46,47 ETC. 39/65
18-08 NANTEUIL TELETEKST 352 KM. 10099P. 4,9,10,14,18,36,48,49 ETC. 37/156
18-08 GRIMBERGEN OLD 125 KM. 1780P.1,2,11,15,22,34,37 ETC. 45/65
25-08 NIJVEL 165 KM. 3982P. 2,3,5,6,7,8,9,20,22,25,26,28,29,30ETC. 115/149
01-09 SENS NPO 440KM 4917P. 6,20,39,40,41,45,49 ETC. 50/89 SEMI-NATIONAAL SECTOR 2 13373P. 6 ETC.
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TE 100

20132013
Highlights
13-04-2013 Meer 62 km 3062p 2-3-5-7-9-etc. 55/113
04-05-2013 Peronne 267 km S-prov. 19278p 1-3-4-9-15-16-17-18-28-29-30-32-33-etc. 100/110
18-05-2013 Meaux 368 km S-prov. 12420p 10-13-90-etc 47/108
25-05-2013 Chateaudun 503 km NPO afd. 5 en 12 11572p 30-54-56-60-61-68-86-etc. 47/70
25-05-2013 Peronne 267 km S-prov. 11930p 1-3-36-etc. 30/37
01-06-2013 Sens 440 km Provincial 28.413p 20-54-150-152-etc.62/98
08-06-2013 Bourges 576 km NPO and Provincial 9896p 9-20-43-50-etc. 30/60
15-06-2013 Nanteuil 352 km S-prov. 8986p 13-14-40-67-68-71-96-etc. 63/89
22-06-2013 Argenton 650 km NPO and Provincial 9601p 35-36-71-89-etc. 39/77
22-06-2013 Duffel (y) 108 km 4441p 3-4-5-7-15-21-25-29-31-37-59-63-etc.
82/206 29-06-2013 Duffel (y) 108 km 4530p 1-2-3-5-7-8-9-13-14-15-19-20-22-23-25-28-29-30-etc. ( 31 top 100)
102/175
06-07-2013 Chateauroux 621 km NPO and Provincial 8864p. 2-8-47-55-65-88-etc. 37/72 National against 49.405p. 7th
13-07-2013 Pommeroeul 191 km 4092p. 1-2-3-9-12-21-22-32-43-45-46-48-54-etc. 82/156
13-07-2013 Sens 440 km Provincial 14517p 6-7-10-17-25-28-41-72 etc. 48/72
20-07-2013 Vierzon 570 km NPO and Provincial 6146p 8-20-57-5-62-91-etc. 27/65
20-07-2013 Peronne (y) 267 km S-prov. 10767p. 2-29-33-69-89-etc. 73/146
28-07-2013 Pommeroeul 191 km 1386p 3-13-16-57-73-77-80-81-85-90-etc.
29/74 03-08-2013 Ruffec 747 km NPO and Provincial 3875p 10-30-70-86-etc. 39/65
03-08-2013 Peronne (y) 267 km S-prov. 9015p 2-12-16-17-21-25-27-50-62-66-67-69-81-85-94-etc. 83/142
10-08-2013 Morlincourt (y) 301 km 2932p 2-4-7-12-14-15-22-23-30-35-37-40-42-43-49-etc. 79/143
10-08-2013 Duffel 108 km 4454p. 4-5-8-10-12-28-31-32-33-36-92-96-98-etc. 58/75
17-08-2013 Nijvel 165 km 4514p. 2-54-55-57-80- etc. 49/74
25-08-2013 Pommeroeul (y) 191 km 1678p. 3-9-48-49-50-59-60-85-87-90-92-95-etc. 54/132
25-08-2013 Pommeroeul 191 km 3440p, 18-19-29-44-51-69-86-etc. 45/74
07-09-2013 Peronne 267 km S-prov. 11269p. 18-21-27-31-69-72-78-81-95-etc. 86/160
15-09-2013 Mantes la Jolie 400 km Provincial 2050p. 2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-etc (61 top 100)
124/160
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2014 2014
Highlights

12-04 ASSE-ZELLIK 134 KM 5659P. 28-35-38-41-42-54-55-57-58-59-6-63 90/108
19-04 NIJVEL 165 KM 5616P. 1-11-26-279-30-54-55-97 90/108
03-05 PERONNE 267 KM 951P. 1-5-7-8 5711P. 2-7-9 19537P. S-PROV . 13-20-220 100/108
17-05 MEAUX 368 KM 17204P. S-PROV. 31-33 76/109
24-05 BOURGES 576 KM 2284P. 1-12-13 16992 P. NPO 6-55-56-97 48/75
24-05 PERONNE 267 KM 10629P. S-PROV. 7-93 20/29
31-05 SENS 440 KM 11608P. S-PROV. 8-24-25-36-64-73-74-76 71/101
07-06 BOURGES 576 KM 4961P. NPO 14-24-85 26/74
14-06 NANTEUIL 352 KM 361P. 1-5-7-8-9 7043P. S-PROV 3-15-23-26-37-92 47/76
21-06 ARGENTON 650 KM 6926P. NPO 9-25-47-64-85 37/75
21-06 DUFFEL (Y) 108 KM 771P. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 5141P. 9-10-12-13-14-18-19-20-21-22- 128/194
21-06 DUFFEL 108 KM 2015P. 21-26-44 7/10
28-06 ASSE-ZELLIK (Y) 134 KM 4224P. 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11 140/191
28-06 MANTES LA JOLIE 400 KM 2117P. 1-16-51-57 5940P. S-PROV. 2-19-73-86 27/72
12-07 SENS 440 KM 6570P. S-PROV. 1-6-12-44-53 35/81
19-07 VIERZON 570 KM 3865P. NPO 39-72-90 19/57
26-07 ASSE-ZELLIK (Y) 134 KM 722P. 1-4-5-6-7-8-10 5157P. 8-14-15-16-18-20 117/192
26-07 NANTEUIL 352 KM 1516P. 26-49-70-80-82-92-93 28/ 56
02-08 RUFFEC 747 KM 3506P. NPO 9-35-54-55-87-96 25/50
02-08 QUIEVRAIN (Y) 196 KM 2849P. 1-2-27-59-61-72-82 74/191
09-08 PERONNE (Y) 267 KM 3839P. 1-5-6-7-10-12-15-26-30 90/173
09-08 DUFFEL 108 KM 4069P. 20-21-34-43-48-58-61 47/55
16-08 MORLINCOURT (Y) 301 KM 3609P. 1-2-4-5-6-7-25-26-27-28 96/174
16-08 ASSE-ZELLIK 134 KM 555P. 1-2-8 3896P. 3-21-32-34 48/52
23-08 NANTEUIL (Y) 352 KM 513P. 1-T/M 20 9866P. S-PROV. 71-72-73-74-75-76-77-82-86 89/174
23-08 QUIEVRAIN 196 KM 548P. 1-2-3 3671P. 7-8-12-49-50-55-56-75 41/48
31-08 MANTES LA JOLIE (Y) 400 KM 2188P. 6-7-8-9-36-38-39-40 73/171
31-08 PERONNE 267 KM 539P. 1-5-9 2943P. 4-16-27-28-29-31 27/40
06-09 PERONNE 267 KM 1842P. 1-12-24-90 6940P. S-PROV 2-26-55 15/20
07-09 MENEN (Y) 176 KM 2153P. 1-10-11-13-16-17-18-25- 73/168
13-09 SENS (Y) 440 KM 536P. 1-2-3-4-5-6- 6302P. S-PROV 8-15-19-25-26-36-59-92-93 17138P.
NPO S2 9-18-25-36-37-51-89 71/167
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2015
Highlights
2015

12-04 DUFFEL 107 KM 5064P. 3-6-7-8-9-11-12-12-14-15-17-31-36-41-42-44 109/146
18-04 ASSE-ZELLIK 134 KM 5671P. 3-15-16-19-89-90-91-92-93-95-96 88/145
25-04 QUIEVRAIN 196 KM 5392P. 3-18-19-43-44-65-96 65/140
02-05 PERONNE 267 KM 5435P. 1-4-5-7-9-12-20-27-31-32-33-67-72-97-98 66/139
09-05 PT.ST.MAX 341 KM 4751P. 4-11-14-15-22-25-84-91-92-96 61/139
17-05 NANTEUIL 352 KM 4421P. 5-20-29-30-49-51-73-74-81 85/138
24-05 PERONNE 267 KM 2688P. 1-7-8-11-46-48-58-76-90-92 19/20
24-05 BLOIS 553 KM 2067P. 16-22-32-34-36-60-67-70-75-76 39/115
31-05 NANTEUIL 352 KM 3345P. 17-43-53-80-96-97-100 52/110
06-06 PERONNE 267 KM 2640P. 2-8-11-23-24-53-54-78 16/20
06-06 VIERZON NPO 570 KM 11506P. 5-7-8-10-11-12-45-55-63-70-76 60/109
13-06 ST.JUST 401 KM 7316P. 6-7-17-50-51-52-56-57-77-78 57/107
19-06 CAHORS 910 KM 443P. 2-26 2/12
20-06 BOURGES NPO 576 KM 9742P. 19-26-37-59-70-87-99 54/87
27-06 DUFFEL (Y) 107 KM 4239 P. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-28-29 109/215
27-06 NANTEUIL 352 KM 2520P. 10-26-27-29-31-34-40-41-45-75-88 51/91
11-07 PT.ST.MAX 341 KM 7614P. 13-23-92-94-95-97 41/97
18-07 QUIEVRAIN (Y) 196 KM 4452P. 3-7-10-11-13-14-24-25-26-35-36-37 127/197
26-07 PERONNE (Y) 267 KM 3555P. 9-17-25-26-27-29-50-66-87-89-95-96 79/197
01-08 RUFFEC NPO747 KM 4133P. 15-92-114-115-133-181-194-196 29/79
01-08 MORLINCOURT(Y) 301 KM 3542P. 9-10-14-15-16-19-24-26-30-31 83/164
08-08 DUFFEL 107 KM 4103P. 22-37-39-42-48-57-82 52/74
08-08 NANTEUIL (Y) 352 KM 3030P. 4-23-25-42-48-49-52-65-74-79-83-95 48/131
16-08 PT.ST.MAX (Y) 341 KM 2381P. 1-2-3-5-14-15-20-22-23-27-30-32-33 85/159
16-08 ASSE-ZELLIK 134 KM 3158P. 39-53-74-95 39/68
22-08 QUIEVRAIN 196 KM 3443P. 13-30-42-47-60-70 44/68
22-08 PT.ST.MAX (Y) 341 KM 2211P. 5-25-26-60-63-64-66 60/148
29-08 CHARLEVILLE 255 KM 2552P. 14-26-27-52-58-80-92 32/68
29-08 TROYES (Y) 421 KM 4147P. 1-2-3-6-7-10-12-24-25-27-29-31-31 74/141
06-09 DUFFEL (Y) 107 KM 1455P. 2-3-4-5-6-17-19-21-22-28-30-31-32 65/140
06-09 DUFFEL 107 KM 1251P. 6-13-15-27-31-34-43-52-69-77-83-84-85 31/47
12-09 ST.QEUNTIN 265 KM 1567P. 13-89-90-94 22/42
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HODOWCA GOŁĘBI Z WIELKIEJ BRYTANII
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RICHARD TURNER
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HODOWCA GOŁĘBI Z BELGII

PAUL HULS

Krajo
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FRANS RONDAGS

Frans Rondags i Marie Jorissen
z Leo i Rogerem
Wspaniała para!
2018 ace pigeon young national
prędkość 1-7-10
1 + 2 prędkości młodych 1 o
Krajowe roczniaki gołębi pocztowych 2-8
(2 synów Złotej Marii)
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JEDEN Z NAJLEPSZYCH GOŁĘBNIKÓW
MŁODYCH GOŁĘBI W NIEMCZECH
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Acibloc
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: collageenhydrolysaat, sorbitol, magnesiumoxide.
Toevoegingsmiddelen per kg:
Vitaminen en provitamine per kg : vitamine B1 (3a820) 8.900 mg, vitamine B2 700 mg, niacinamide (3a315)
700 mg, calcium d-pantothenaat (3a841) 9.000 mg, vitamine C (3a300) 20.000 mg, biotine (3a880) 100 mg,
l-carnitine l-tartraat (3a911) 100.000 mg
Aminozuren: l-lysine chloorhydraat (3.2.3) 300.000 mg.
Składniki analityczne:
białko surowe 63%, tłuszcz surowy 1,9%, włókno surowe 0%, popiół 3,3%, metionina 0,4%, Lizyna 26%, sód 0,1.
Comedol
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: oleje roślinne (słonecznik, kiełki pszenicy, czosnek, konopie), olej rybny.
Dodatki na litr: witaminy i pro witaminy na litr: witamina A (3a672b) 300 000 IU, witamina D3 (3a671) 40 000
IU, witamina E (3a700) 100 mg. Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg. Składniki analityczne: białko surowe
0%, tłuszcz 96%, włókno surowe 0%, popiół 0,3%, Sód 0%, lizyna 0%, metionina 0%.
Cometabol Drain
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: cglikol propylenowy, chlorek sodu, chlorek magnezu.
Dodatki: składniki aromatyczne.
Składniki analityczne: białko surowe 0,3%, tłuszcz 0,2%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, Sód 0,1%, lizyna 0%,
metionina 0%, woda 30%
Cometose
pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: celuloza drzewna, pulpa owocowa, glukoza, otręby pszenne, mannooligosacharydy, chlorek sodu, maltodekstryny, skrobia ziemniaczana, płatki z nasion psyllium, drożdże piwne,
askofilina, chlorek potasu, fosforan monosodowy, tlenek magnezu.
Dodatki na kg: Mikroorganizmy: Bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 3,5 x 1010 CFU, Mieszanina Bifidobacterium
animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 (stosunek 3: 1: 6)
(4b1890) 2,5 x 1010 CFU. Składniki analityczne: Białko surowe 7,4 %, tłuszcz surowy 2,3 %, włókno surowe 24%,
popiół 10,2%, metionina 0,1%, lizyna 0,4%, sód 0,2%.
Comin-Cholin B-kompleks
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: : sorbitol, octan sodu, chlorek potasu, chlorek wapnia dwuwodny.
Dodatki na litr: Witaminy i prowitaminy: witamina B1 (3a820) 89 mg, witamina B2 29 mg, niacynamid (3a315)
1500 mg, D-panthenol (3a842) 50 mg, witamina B6 (3a831) 100 mg, witamina B12 20 mg, chlorek choliny
(3a890) 114 000 mg. Środek konserwujący: benzoesan sodu (1a700) 1000 mg. Składniki analityczne: Białko
surowe 6,5%, tłuszcz surowy 0,2%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, metionina 1%, lizyna 0%, sód 0,1%, woda
65%.
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Compound
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glukonian magnezu, chlorek magnezu.
Dodatki: Witaminy na litr: L-karnityna (3a910) 80 000 mg
Składniki analityczne: białko surowe 13,5%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 4,2%, metionina 0%,
Lizyna 0%, sód 0%.
Curol
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: oleje roślinne (słonecznik, kiełki pszenicy, czosnek, konopie lub nasiona
konopi), olej rybny. Dodatki na litr: witaminy i prowitaminy: witamina A (3a672b) 285 000 IU, witamina D3
(3a671) 38 000 IU, witamina E (3a700) 95 mg. mulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg.
Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 94%, włókno surowe 0%, popiół 0,3%, metionina 0%,
lizyny 0%, sól sodowa 0%.
Enercom
asza uzupełniająca dla gołębi. Skład: koncentrat białka sojowego, tlenek magnezu . :Składniki analityczne: surowe białko
94,5%, tłuszcz surowy 2%, włókno surowe 0,9%, popiół 6,5%, sód 1,5%, lizyna 5,6%, metionina 3,7%
Fertibol
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład:dwuwodny fosforan wapnia, hydrat fosforanu diwapniowego, glikol propylenowy.
Dodatki na litr: witaminy i pro witaminy: witamina A (3a672b) 300 000 I.E., witamina D3 (3a671) 60 000 I.E., witamina E
(3a700) 4000 mg. Środek konserwujący: benzoesan sodu (1k301) 1000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz
surowy 0,8%, włókno surowe 0%, popiół 12%, metionina 0%, lizyna 0%, sód 0%, woda 78%, wapń 4,5%, fosfor 3,6%.
Fertol
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: oleje roślinne (słonecznik, kiełki pszenicy, czosnek, konopie lub nasiona konopi),
olej rybny. Dodatki na litr: Witaminy i pro witaminy: witamina A (3a672a) 290 000 I.U., witamina D3 (3a671) 38 000 I.U.,
witamina E (3a700) 97 mg. Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg.
Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 94%, włókno surowe 0%, popiół 0,4%, metionina 0%, lizyny 0%,
Sód 0%.
Floracom
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Składniki: sól morska, melasa organiczna, sok ziołowy ekstrahowany z ziół: bazylia
cum, absynt piołun, liść jeżyny, rumianek, liść lawendy, torebka pasterza, nagietek kwiat, wąski liść babki lancetowatej, liść
maliny, tymianek, liść brzozy, liść rozmarynu, róża wierzby, pokrzywa, kwiat bzu czarnego, kwiat lipy, krwawnik pospolity,
zioło płuca, ptasie mleczko, płaszcz damski, liście pokrzywy, kładniki analityczne: białko surowe 0,2%, tłuszcz surowy 0%,
surowe włókna 0,2%, Popiół 0%, sód 0,031%, lizyna 0%, metionina 0%, woda 98,3%.
Forme T
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: sorbitol, glukoza, laktoza.
Składniki analityczne: białko surowe 0,9%, tłuszcz surowy 0%, surowe włókna 0%, Popiół 0,3%, sód 0,%,
lizyna 0%, metionina 0%..
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Hemoglobal
pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: sorbitol, białko sojowe, laktoza, pulpa owocowa (jabłko), kozieradka w proszku,
suszone nasiona chleba świętojańskiego. Dodatki na kg:Pierwiastki śladowe: fumaran żelaza (3b105), chelat żelaza glicyny
(3b108), chelat aminokwasowy żelaza (3b106), monohydrat siarczanu żelaza (3b103) - żelazo 30 000 mg.
Witamina: witamina B12 1 mg. Składniki analityczne: białko surowe 18% Tłuszcz surowy 0,8% Włókno surowe 0,3%, popiół
5%, metionina 0,3%, lizyna 1%, sód 0,2%.
Hydracom iso
pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: glukoza, chlorek sodu, wodorowęglan sodu,chlorek potasu
Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 25%, sód 7,4%, lizyna 0%, metionina
0%.
Hydracom RECUP Amino
Pasza uzupełniająca dla gołębi Skład: sorbitol, chlorek sodu, wodorowęglan sodu, chlorek potasu.
Składniki analityczne: białko surowe 7,4%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0%, popiół 40%, sód 12,6%,
lizyna 2%, metionina 0%.
Hydracom RECUP Gluco
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glukoza.
Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 0%, sód 0%, lizyna 0%,
metionina 0%.
Levicom
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: drożdże piwne, wodorosty (askofil), węglan wapnia, tlenek magnezu.
Dodatki: witaminy i prowitaminy na kg: witamina A (3a672b) 300 000 IU, witamina D3 (3a671) 100 000 IU,
witamina E (3a700) 2000 mg, witamina B1 (3a820) 100 mg, witamina B2 300 mg, niacynamid (3a315) 1000 mg,
d-pantotenian wapnia (3a841) 500 mg, witamina B6 (3a831) 100 mg, kwas foliowy (3a316) 50 mg, witamina
B12 0,5 mg, biotyna (3a880) 10 mg, chlorek choliny (3a890) 10000 mg. Składniki analityczne: surowe białko
34%, surowe tłuszcze 2,7%, surowe włókna 5,3%, surowy popiół 14%, sód 0,8%, lizyna 2,5%, metionina 0,5%.
Nie należy stosować równocześnie z wodą do pojenia z dodatkiem chlorku choliny.
Load Caps
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: sole kwasów tłuszczowych, fosforan trójwapniowy.
Składniki analityczne białko surowe 0%, tłuszcz surowy 61%, włókno surowe 0%, popiół 19%, Sód 0%, lizyna
0%, metionina 0%.
Load Pull
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: sole kwasów tłuszczowych, fosforan trójwapniowy.
Składniki analityczne: Białko 0%, tłuszcz surowy 76%, włókno surowe 0%, popiół 24%, metionina 0% , lizyna
0%, sód 0%.
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Lysocur Forte
Pasza uzupełniająca dla ptaków. Skład: glikol propylenowy, dekstryna.
Dodatki na litr: Witaminy i prowitaminy: chlorek choliny (3a890) 6,750 mg. Składniki analityczne Białko surowe
3,8% tłuszcz surowy 1,3%, włókno surowe 0%, popiół 0,14%, metionina 0,5%, lizyna 0,3%, sód 0,1%, woda
21%.
Murium
Pasza uzupełniająca dla ptaków. Skład: sorbitol, laktoza, glicerofosforan magnezu. Dodatki: prowitaminy oraz
witaminy na litr: witamina B12 3,3 mg, biotyna (3a880) 333 mg.
Składniki analityczne białko surowe 5,2%, tłuszcz surowy 0%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%, sód 0%, lizyna
0,06%, metionina 6,6%.
Murol
pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: oleje roślinne (słonecznik, kiełki pszenicy, czosnek, konopie), olej rybny. Dodatki na litr: Witaminy i
prowitaminy: witamina A (3a672b) 290 000 IU, witamina D3 (3a671) 38 000 IU, witamina E (3a700) 97 mg.
Emulgator: lecytyna (1c322i) 45 000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 94%, włókno
surowe 0%, popiół 0,5% metionina 0% lizyny 0% , sód 0%.
Phytocur
Pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glikol propylenowy, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek magnezu.
Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 4,5%, włókno surowe 0%, popiół 0,14%, metionina
0%, lizyna 0%, sód 0,02%, woda 26%.
Roni
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: goligosacharydy, dekstryna, glukoza, drożdże. Dodatki: mikroorganizmy na kg: Bacillus subtilis C-302 (10x1010)
CFU, mieszanina Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i
Enterococcus faecium DSM 21913 (stosunek 3: 1: 6) (4b1890) 7,5 x 1010 CFU.
Składniki analityczne: białko surowe 0,8%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0,3%, popiół 2,8%, sód 0%, metionina
0%, lizyna 0%.
Stressol
pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: oleje roślinne (słonecznik, kiełki pszenicy, czosnek, konopie), olej rybny. Dodatki na litr: witaminy i pro witaminy na
litr: witamina A (3a672b) 295,000 I.U., witamina D3 (3a671) 39000 I.U., witamina E (3a700) 98 mg. Emulgator: lecytyna
(1c322i) 45 000 mg. Składniki analityczne: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 96%, włókno surowe 0%, popiół 0,5%,
metionina 0%, lizyna 0%, sól sodowa 0%.
Stopmite
pasza uzupełniająca dla gołębi. Skład: glukoza, węglan wapnia, skórki owoców cytrusowych.
Dodatki na kg: klinoptylolit pochodzenia osadowego (1g568) 400 g.
Składniki analityczne białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0,05%, włókno surowe 0,2%, popiół 44%, metionina
0%, lizyna 0%, sód 0%.
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Tonivit
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: chlorek sodu, chlorek magnezu. Dodatki: Witaminy i prowitaminy w litrze: witamina A (3a672a) 350,000 IU,
witaminy D3 (3a671) 70,000 IU witaminy E (3a700) 3,000 mg, witamina K3 (3a710) 750 mg, witamina B1 (3a820) 1,300 mg,
witamina B2 1,800 mg, amid kwasu nikotynowego (3a315) 5,000 mg, D-pantenol 12,500 mg, Witamina B6 (3a831) 1.000
mg, Witamina B12 10 mg, witamina C (3a300) 25,000 mg.
Składniki analityczne: białko surowe 1,2%, tłuszcz surowy 0,3%, włókno surowe 0%, popiół 0,25%, metionina 0% , lizyna
0%, sód 0,04%, woda 90%.
Ultracom
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: gluko-oligosacharydy, żelatyna, dekstryna pszeniczna, drożdże. Dodatki: Przeciwzbrylający: sepiolit (E562) 110 mg /
kg, Mikroorganizmy na kg: Bacillus subtilis C302 (EU4b1820) 3,5 x 10 10 CFU, 7,5 x 1010 CFU mieszanina Bifidobacterium
animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913
(stosunek 3: 1: 6) (4b1890).
Składniki analityczne surowe białko 0%, tłuszcz surowy 1%, włókno surowe 0%, popiół 3%, sód 1%, metionina 0%, lizyna 0%.

Witamina E
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla zwierząt.
Skład: glukoza, laktoza.
Dodatki: Witaminy i prowitaminy na kg: Witamina E (3a700) 50.000 mg.
Gwarancje: białko surowe 0,3%, tłuszcz surowy 5%, włókno surowe 0,2%, popiół 4,3%, sód 0%,
metionina 0%, lizyna 0%.
Witamina A
Mieszanka paszowa uzupełniająca dla zwierząt.
Skład: glukoza, laktoza.
Dodatki: Witaminy i prowitaminy na kg: Witamina A (3a672b) 1.000.000 I.E.
Gwarancje: białko surowe 0%, tłuszcz surowy 0,1%, włókno surowe 0%, popiół 0% sód 0%,
metionina 0%, lizyna 0%.
Allium
Materiał paszowy dla zwierząt.
Skład: aromatyzowany olej sojowy.
Dodatek: ekstrakt czosnkowy.
Olej z kiełków pszenicy
Materiał paszowy dla zwierząt.
Skład: olej z kiełków pszenicy
Witaminy i pro witamina na litr: witamina E (3a700) 2.000 mg.
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Myobol
Pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: drożdże piwne, sól wapniowa, olej palmowy, kozieradka, algi (Ascophyllum nodosum), dekstryny, fosforan dwuwapniowy, tlenek magnezu.
Dodatki w kg: pierwiastki śladowe: chelat żelaza aminokwasowy - żelazo (3b106) 2250 mg, chelat cynku aminokwasowy - cynk (3b603) 800 mg, chelat miedzi aminokwasowy - miedź (3b406) 140 mg, chelat manganu
aminokwasowy - mangan ( 3b504) 800 mg, nieaktywne drożdże - selenin (3b811) 4 mg.
Witaminy i prowitaminy w kg: witamina A (3a672b) 200 000 IU, witamina D3 (3667) 40 000 IU, witamina E
(3700) 2000 mg, witamina B1 (3a820) 100 mg, witamina B2 300 mg, niacynamid (3a315) 2000 mg, pantotenian D wapnia (3a841) 500 mg witamina B6 (3a831) 100 mg kwas foliowy (3a316) 100 mg witamina B12 0,5
mg witamina K (3a300) 3,500 mg, biotyna (3a880) 10 mg chlorek choliny (3a890) 10000 mg.
Mikroorganizmy w kg: Bacillus subtilis C302 (4b1820) 2 x 10 CFU,
Składniki analityczne: 25% białko surowe, 12% tłuszcz surowy, 3% włókno surowe, 12% popioł, 0,8% sód,
2,5% lizyny, 1,8% metioniny.
Unikać równoczesnego podawania chlorku choliny w wodzie do picia .
Tempo 60
pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: glukoza, koncentrat białka sojowego, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek potasu, glicerofosforan wapnia,
glukonian magnezu, glicerofosforan magnezu.
Dodatki: pierwiastki śladowe na kg: chelat żelaza aminokwasów - żelazo (3b106) 14 mg, tlenek cynku - cynk (3b603)
1,7 mg, octan miedzi - miedź (3b401) 2 mg, siarczan manganu - mangan (3b503) 1,3 mg, jodan wapnia - jod (3b202) 1
mg, inaktywowane drożdże selenu - selen (3b8.11) 12 mg. Witaminy na kg: witamina A (3a672b) 60 000 IU, witamina
D3 (3a671) 10000 IU, witamina E (3a700) 250 mg, witamina K3 (3a710) 6 mg, witamina B1 (3a820) 110 mg, witamina
B2 62 mg, niacynamid (3a315) 250 mg, D-pantotenian wapnia (3a841) 250 mg, witamina B6 (3a831) 125 mg, kwas
foliowy (3a316) 30 mg, witamina B12 1,25 mg, witamina C (3a300) 1250 mg, biotyna (3a880) 3,75 mg, chlorek choliny
(3890) 1430 mg.
Składniki analityczne białko surowe 6%, tłuszcz surowy 1,5%, włókno surowe 0,2%, popiół 1,8%, metionina 0,18%,
lizyna 0,3%, sód 0,25%.
Unikać równoczesnego podawania chlorku choliny w wodzie do picia .
Winmix
pasza uzupełniająca dla gołębi.
Skład: celuloza drzewna, koncentrat białka sojowego, sól wapniowa oleju palmowego,
pulpa owocowa, manno-oligosacharydy, drożdże piwne, glukoza, chlorek sodu, maltrodekstryny, skrobia
ziemniaczana, płatki z nasion psyllium, chlorek potasu, fosforan monosodowy, tlenek magnezu.
Dodatki: pierwiastki śladowe na kg: chelat żelaza aminokwasów - żelazo (3b106) 2000 mg, chelat cynku
aminokwasów - cynk (3b606) 930 mg, chelat miedzi aminokwasów - miedź (3b406) 160 mg, chelat manganu aminokwasów - mangan (3b504 ) 930 mg, jodan wapnia - jod (3b202) 70 mg, inaktywowane drożdże
selenu - selen (3b8.11) 13 mg.
Witaminy i prowitaminy na kg: witamina A (3a672b) 300 000 IU, witamina D3 (3a671) 30000 IU, witamina E
(3a700) 650 mg, witamina K3 (3a710) 100 mg, witamina B1 (3a820) 680 mg, witamina B2 480 mg , niacynamid (3a315) 1000 mg, d-pantotenian wapnia (3a841) 1000 mg, witamina B6 (3a831) 660 mg, kwas foliowy
(3a316) 33 mg, witamina B12 1,30 mg, witamina C (3a300) 10000 mg, biotyna ( 3880) 20 mg.
Składniki analityczne białko surowe 24,5, tłuszcz surowy 12%, włókno surowe 16%, popiół 11,5%,
metionina 0,7%, lizyna 1,2%, sód 0,9%.
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Olej z nasion konopi
Materiał paszowy dla zwierząt.
Skład: olej z konopi (zawiera na 100 g: kwas linolowy (kwas tłuszczowy omega-6) 54 g,
kwas alfa-linolenowy (kwas tłuszczowy omega-3) 18 g, witamina E 70 mg).
Gwarancje: białko surowe 0,3%, tłuszcz surowy 99,6%, włókno surowe 0%.
Appetose
Uzupełniająca karma dla gołębi.
Skład: otręby pszenne, kozieradka, glukoza, białko sojowe,
maltodekstryny, cytrynian wapnia, tlenek magnezu.
Dodatki na kg: Witaminy i prowitaminy: witamina B12 5 mg
Pierwiastki śladowe: chelat żelaza (III) aminokwasów (3b106) - żelazo
1,800 mg. Środki wiążące: klinoptylolit pochodzenia osadowego
(1g568) 80,000 mg.
Składniki analityczne: surowe białko 20%, surowy tłuszcz 4%, surowe włókno 5%,
popiół surowy 16%, sód 0,5%, lizyna 1%, metionina 0,4%.
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ZAWSZE PAMIĘTAJ O PODAWANIU KARMY I WODY.
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KONTAKT

O.L. VROUWSTRAAT 2
B-3730 HOESELT
T +32(0)89 51 01 35
F +32(0)89 49 29 52
INFO@COMED.BE
WWW.COMED.BE

GOŁĄB
WILLEM DE BRUIJN

Dystrybutor na Polskę: : GRYF-WET
72-100 Goleniów ul. Zakładowa 1
Tel/Kom: Urszula Oreńczak 607 687 677
Tel/Fax: 91 418 25 55, Tel. 91 418 32 47
WWW.GRYF-WET.PL
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