
Sistem de îngrijire

Pe lângă porumbei utili, bineînțeles că și sănătatea și 
îngrijirea acestora sunt decisive pentru a avea succes. 
Management-ului modern din ziua de azi i se alătură fără 
dubii toate cele trei respectiv injecții (paramyxo, salmo-
nela, varicelă și E.Coli) În baza problemelor cauzate de 
bolile la animalele tinere, care apar din ce în ce mai des 
și la porumbeii bătrâni, recomandăm o injecție cu vaccin 
contra E.Coli.

Bacteriile E.Coli ale bolilor la animalele tinere din ulti-
mii ani fac ca o cură pentru porumbeii voiajori cu Adeno-
Coli-Mix să devină obligatorie înainte de începerea zbo-
rurilor. Ulterior ar trebui să interveniți și cu o cură cu praf 
TKK/Tricho-Groen-Speciaal. Noul amestec este foarte 
eficient împotriva trihomonadelor/hexamitelor și conține 
o substanță suplimentară, care s-a dovedit a fi foarte 
avantajoasă pentru problemele legate de stomac-intestine.

Pe perioada zborurilor tabletele TKK (tabletele Tricho) 
oferă porumbeilor voiajori un tratament centrat și unic. 
Veți constata că niciun porumbel nu se va confrunta cu 
vărsături din cauza tabletelor, și doar după o zi scaunul 
este perfect rotund.

Dacă doriți să aveți succes, trebuie să efectuați diverse 
tratamente de sănătate înainte de sezon.

Sistem de îngrijire din partea Dr. Schroeder + Johannes Jakobs

1 Pentru stomac/intestine Adeno-Coli-Mix 5g + 30ml Med. Tollyamin Forte + 20ml RopAdeno        5 zile / 2 l de apă
              + Matrix 5g  + 30ml Med. Tollyamin Forte + 20ml RopAdeno        5 zile / 2 l de apă
2 Respiratorii  Broncho Sprint 5g + 30ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml RopAdeno        5 zile / 2 l de apă
3 Tricho   Praf TKK 5g  + 30ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml RopAdeno        5 zile / 2 l de apă
4 Pentru ciuperci  Fungi 5g  + 30ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml RopAdeno        5 zile / 2 l de apă

Zborul  1    Adeno-Coli-Mix sau Matrix  + Med. Tollyamin Forte  + Dosto RopAdeno 2 -3 zile
Zborul  2    Broncho Sprint    + Med. Tollyamin Forte  + Dosto RopAdeno 2 -3 zile
Zborul  3    1x TKK Tab    + Med. Tollyamin Forte  + Dosto RopAdeno 2 -3 zile
Zborul  3    Fungi     + Med. Tollyamin Forte  + Dosto RopAdeno 2 -3 zile
Zborul  4    Repetarea curelor

Pe timpul zborului trebuie să repetați sistematic aceste cure pentru sănătate. Astfel evitați infecțiile pe perioada zborului și 
scăderea performanței. Prin administrarea medicamentelor. Tollyamin Forte previne efectele secundare ale curei pe perioada 

zborurilor. Puteți utiliza și amestecul combinat, la fel ca și în cazul porumbeilor tineri.

Sâmbătă     2 l de apă   + 30 ml Med. Tollyamin Forte + 20 ml Dosto RopAdeno      
     Hrană ușoară + Dosto Oregano ulei nutritiv 3% + Immunol
Duminică     2 l de apă    + 30 ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml Dosto RopAdeno
     Hrană ușoară + Dosto Oregano ulei nutritiv 3% + Immunol
Luni     2 l de apă    + 30 ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml Dosto RopAdeno
     Hrană ușoară + Dosto Oregano ulei nutritiv 3% + Immunol
Marți      2 l de apă    + 30 ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml Dosto RopAdeno
     Sport Mix
Miercuri     2 l de apă   + 30 ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml Dosto RopAdeno
     Sport Mix + 20 % semințe de floarea-soarelui decojite
Joi      2 l de apă    + 30 ml Med. Tollyamin Forte  + 20ml Dosto RopAdeno
     Sport Mix + 30 % semințe de floarea-soarelui decojite
Vineri      2 l de apă    + 20ml RopAdeno
     Sport Mix + 50 % semințe de floarea-soarelui decojite
     Alimentație până la ora 12 am

Plan de aprovizionare cu hrana pentru porumbei Spinne în ziua utilizării Vineri + zi de întoarcere sâmbătă

16

Dacă doriți să aveți succes, trebuie să efectuați diverse tratamente de sănătate înainte de sezon.



There‘s no better way to race!

În cazul examinărilor noastre speciale privind scaunul, tot 
mai des descoperim porumbei infectați cu ciuperci. Dacă 
ați efectua o examinare a hranei pentru zboruri veți înțelege 
repede motivele. Din acest motiv recomandăm înainte și 
după zboruri o cură împotriva ciupercilor cu Fungi. Dacă 
după o astfel de cură ciupercile dispar, porumbeii pur și 
simplu renasc. Apetitul crește automat și nasurile se albe-
sc precum zăpada.

Odată ce încep zborurile ar trebui bineînțeles să efectuați 
și o cură a căilor respiratorii. Cu Broncho-Sprint dispuneți 
de un produs eficient, foarte bine tolerat pentru căile re-
spiratorii. Semnul distinctiv al mărcii Broncho-Sprint îl 
reprezintă prețurile foarte mari. Cu niciun alt produs însă 
nu s-au mai efectuat concursuri atât de eficiente în Ger-
mania.

Matrix

Denumirea de Matrix parcă provine dintr-un film SF și 
a fost de altfel aleasă după modelul filmului The Matrix 
Revolutions“, ca denumire a acestui produs. Nu departe 
de adevăr, pentru că și produsul este o revoluție în sectorul 
porumbeilor voiajori, pentru că până în prezent nu a exi-
stat această substanță activă în formă farmaceutică simplă, 
lichidă și dizolvabilă în apa potabilă. În plus substanța 
activă s-a dovedit a fi până acum instabilă în apă. Socie-
tatea Lelypharma, producător-GMP olandez, în domeniul 
uman și al medicinei veterinare, a modificat pentru noi 
stabilitatea substanței în apă prin proceduri grele, tehnice. 
Produsul are efect plin până la 10 ore în apă, după 15 ore 
efectul dispare. Examinările în acest sens nu au fost sim-
ple și în plus au fost și costisitoare.

Pe timpul curei administrați întotdeauna simultan și me-
dicamente. Se adaugă Tollyamin Forte în apa potabilă. 
Efectuați curele în ordinea corespunzătoare. În primul 
rând zona stomacului și a intestinelor trebuie să prezinte 
o formă maximă la porumbei, apoi produsele pentru căile 
respiratorii au un efect mult mai bun. Repetați curele de-
scrise de mai multe ori pe perioada zvorurilor.

Porumbeii trebuie tratați la sosire neîntârziat cu medica-
mente. Se adaugă Tollyamin Forte în apă. Deja de la prima 
băutură după administrare începe etapa de regenerare prin 
proteinele de dosaj înalt metionină (5.000 mg) și lizină 
(3.000 mg) incluse în medicamente. Amestec-Tollyamin 
Forte. Apei potabile i se aduagă pe perioada zborurilor zil-
nic RopAdeno. Puteți amesteca RopAdeno cu toate celel-
alte produse.

După zbor recomandăm pentru porumbei hrană ușoară 
(amestec pentru detoxifiere) – evitați leguminoasele în 
hrana pentru zboruri. Amestecați mai întâi hrana cu ulei 
nutritiv Dosto Oregano și Immunol (proteină animală). 
Adăugarea proteinei animale de înaltă calitate sub formă 
de Immunol (imunoglobine) garantează o regenerare 
rapidă. Aceeași hrană se va oferi și sâmbătă și duminică. 
Apoi animalele vor fi din nou în formă maximă și aveți 

garanția unui zbor de succes pe viito.

Uleiul nutritiv Dosto Oregano este un ulei natural de tip 
Oregano (nimic chimic) de la Dostofarm Germania. Are 
un efect distinctiv antibacterial și crește apetitul porum-
beilor voiajori.

Produsul Immunol conține imunoblobine prețioase, de o 
calitate unică pentru porumbeii voiajori. Este o bombă de 
proteină animală pe care o puteți utiliza și centrat în ca-
drul crescătoriei; ar trebui să fie general cunoscut faptul 
că porumbeii tineri necesită în cuib proteine foarte multe.

Sistem de îngrijire a porumbeilor tineri
Puteți utiliza același plan de îngrijire și în cazul porum-
beilor tineri. Doar în cazul unei declanșări bruște a bolii 
la animalele tinere recomandăm modificarea îngrijirii. În 
acest caz trebuie să acționați repede și nu mai aveți timp 
pentru a efectua curele în mod sistematic.

Curle se efectuează după cum urmează:
Adeno-Coli-Mix 5g + TKK Pulver 5g + Fungi 5g
+ Matrix 5g + Dosto RopAdeno 15ml + Med. Tollyamin 
Forte 30ml la 3 litri de apă.

Nu are niciun sens ca în caz de declașare a bolii la ani-
malele tinere să „ne jucăm de-a doctorii“ și să examinăm 
de ce fel de germeni suferă fiecare porumbel în parte. La 
declanșarea bolilor la animale tinere porumbeii suferă în-
todeauna de:
1. Germeni E.Coli
2. Trihomonade
3. Ciuperci
și toți acești agenți patogeni acoperă în mod complet 
combinația de mai sus.

Nu acționați repede, dacă în 5 săptămâni s-a încheiat 
zborul porumbeilor tineri și dacă aceștia nu pot partici-
pa, nici în următorul an aceștia nu vor putea zbura. Ce 
înseamnă acest lucru nu trebuie să mai explicăm. Foar-
te mulți crescători au administrat pe perioada zborurilor 
la porumbeii tineri în 2011 și porumbeii s-au însănătoșit 
foarte repede. Apoi foarte, foarte mulți crescători au ad-
ministrat această combinație săptămânal, 1-2 zile după so-
sire. Rezultatul au fost liste de prețuri nemaiîntâlnite.

Sfat special pentru zboruri speciale precum cele 
naționale sau competitive
Multe plasări de top se obțin în Olanda și Belgia după o cură 
de Maxi I și Maxi II în ceea ce privește zborurile naționale. 
Micile capsule Maxi 1 + Maxi 2 se administrează marți, 
miercuri + joi înainte de zbor, combinate cu apă. Supli-
mentar se administrează prin hrană și Extra Energie, astfel 
încât în ziua zborului ne confruntăm cu performanțe ex-
plozive.
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