
Zasady ogólne w trakcie roku, w oparciu o produkty  

ROYAL PIGEON 
 

Higiena  

 
 Sprzątanie gołębnika: 

Codziennie należy usuwać wszystkie śmieci, odchody i odpadki, a następnie oczyścić 

odkurzaczem. Codziennie myć karmnik i poidła w gorącej wodzie, a następnie osuszyć przed 

użyciem. 

 

 Dezynfekcja za pomocą Prontech: 

Aby wyeliminować patogeny takie jak wirusy (np. ospy), bakterie (np. salmonellę, E. Coli) oraz 

mykoplazmy i grzyby, należy: 

po sprzątaniu spryskać gołębnik: podłogę, ściany, grzędy i inne elementy czynnym roztworem 

Prontech w stężeniu 10g/1 litr wody 

Gołębie mogą przebywać w gołębniku podczas spryskiwania. 

Pełną skuteczność uzyskuje się po 15 min. Nie spłukiwać wodą. Gołębie mogą pozostawać w 

gołębniku. 

 

 W gołębnikach z problemem ptaszyńca, używać Milben X: 

  Po sprzątaniu należy spryskać gołębnik czynnym roztworem Milben X: 

Roztwór czynny = 100 ml (1 opakowanie) na 5 litry wody. Pełną skuteczność uzyskuje się po 30 

min. Spłukać wodą. Gołębie mogą pozostawać w gołębniku. 

 

 Uwaga: 

W okresie lotów gołębnik należy dezynfekować jedynie podczas zabiegów związanych z 

konkretnymi chorobami. 

 

Dorosłe gołębie 

 
 Po zakończeniu sezonu lotów: 

Koniecznie należy przeprowadzić kontrolę stanu zdrowia gołębi pocztowych u lekarza 

weterynarii w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się w stadzie infekcji, których poszczególne 

gołębie mogły nabawić się w sezonie lotów. Nie pozwoli to na wybuch choroby klinicznej w 

okresach stresu, np. w sezonie godowym i po wystawach. 

Kontrolę stanu zdrowia należy przeprowadzić możliwie jak najwcześniej, tak, by kuracja 

zakończyła się przed głównym pierzeniem, co zapobiega zniszczeniu piór. 

W obszarach zagrożonych ospą gołębią, ptaki należy zaszczepić. 

 

 

 



 Podczas pierzenia: 

Pierzenie powinno być szybkie i zupełne. Szczególnie w okresie głównego pierzenia należy 

zastosować środki wzmacniające przemianę materii gołębi, przyspieszające pierzenie i 

wspierające budowę nowych, zdrowych piór. 

Aby zapobiec niedoborom witaminowym, które mogą nieodwracalnie zaburzyć formowanie 

nowych piór, należy podawać podczas pierzenia , Technoplume, Vit B12, Condisol 

oraz Glucon plus w następujący sposób:   
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technoplume 

10 ml / 1 kg 
karmy 

vita 

B12 

1 ml na 
1litr wody 

 condisol 

1 ml na 1 litr wody 

 glucon 

plus 

4 ml / 1 litr 
wody  

 

 

 

Ptaki muszą być wolne od pasożytów zewnętrznych. Osiąga się to przez odpowiednio wczesne  

stosowanie Milben x. 

 

 Po zakończeniu pierzenia: 

Badanie poszczególnych ptaków przez lekarza weterynarii. 

Wymazy: wymazy z wola, kloaki i organów padłych gołębi (w razie potrzeby). 

Badanie próbek kału: zbierać próbki przez 3 dni, rano i wieczorem (przez 5 dni w razie podejrzeń 

o chroniczne nosicielstwo). 

W przypadku stwierdzenia choroby, przeprowadzić leczenie według planu. 

Wyeliminować możliwe przyczyny choroby (poprawa warunków w gołębniku). 

 

 9 tygodni przed okresem godowym: 

Rozpocząć kuracje zapobiegawczą preparatem wskazanym przez lekarza weterynarii, a 

następnie zaszczepić przeciwko salmonellozie dostępną szczepionką. 

 

 7 tygodni przed okresem godowym: 

W ramach przygotowania do rozpłodu, wszystkie gołębie w stadzie należy zapobiegawczo 

odrobaczyć. 

 

 5 tygodni przed okresem godowym: 

Szczepienie dorosłych gołębi przeciwko paramyxowirozie przy użyciu dostępnej 

szczepionki. W miejscach szczególnie zagrożonych, należy zapobiegawczo szczepić 

przeciwko ospie gołębiej. Istnieje możliwość zabezpieczenia przed nawrotem. Producenci 

szczepionek powinni w tym przypadku dostarczyć instrukcję. 

 

 Od 2 tygodni przed okresem godowym do momentu gdy pisklęta zaczną jeść ziarno: 

Aby zwiększyć gotowość ptaków do rozrodu i wzmocnić zdrowie rodziców podczas wychowania 

piskląt należy podawać Technoplume, Vita pigeon multivitamin oraz Glucon 

plus w następujący sposób: 
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technolplume 

10 ml / 1 kg karmy 
  

vita pigeon 

multivitamin 

2 ml / 1 litr wody  

 
 
 
 
 

glucon plus 

4 ml / 1 litry 
wody  

 

 

       

 

 Po złożeniu jaj: 

Aby zabezpieczyć przed infekcja wykluwające się pisklęta, rodzicom należy podawać 

zapobiegawczo preparat na żółty guzek przeciw  

 Wkrótce przed sezonem lotów: 

Przeprowadzić badanie stanu zdrowia gołębi pocztowych. W stadach zainfekowanych o wysokiej 

częstotliwości występowania strupów rzęsistkowych należy ponownie zastosować  preparat 

na żółty guzek (patrz plan leczenia trichomonadozy). 

 Sezon lotów: (patrz plan lotów). 

 

 

Młode gołębie 

 
 4 dniu przed wyprowadzeniem z gniazda: 

 Doświadczenie wskazuje, że najskuteczniejsze jest szczepienie piskląt przeciwko 

paramyxowirozie na krótko zanim wyjdą z gniazda, stosując  dostępną szczepionkę. 

Przy pierwszych objawach Choroby Mlodych Ptaków: bezpośrednio zastosować Cancer stop 

(patrz plan z zastosowaniem Cancer stop) 

 

 Po wyprowadzeniu z gniazda: 

W celu pobudzenia naturalnej odporności i zapewnienia ptakom dodatkowego wsparcia w okresie 

spowolnionego rozwoju, który zwykle towarzyszy wyjściu z gniazda, należy przez 5 dni podawać 

Livimmun, połączony z  Vita B12, a następnie przez 1 dzień Vita pigeon multivitamin 

 

Opuszczenie  
gniazda 

2 dzień 3 dzień 4 dzień 5 dzień 6 dzień 7 dzień 

livimun® 
20 ml / 1 litr wody  

vita B12  

1 ml / na 1 litr wody 

 
 
 
 
 

vita pigeon multi 

vitamin 

2 ml / 1 litr wody  
 

 

 

 W okresie wzrostu: 

Aby zapobiec niedorozwojom układu kostnego (np. zniekształceniom mostka) podaje się pisklętom 

Vita pigeon multi vitamin oraz Glucon plus 
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glucon plus 

4 ml / 1 litry wody  
 

 
 
 
 
 

vita pigeon 

multi vitamin 

2 ml / 1 litr wody 

 

 

 6 tydzień życia: 

Leczenie przy zastosowaniu odpowiedniego leku rozpoczyna się 20 dni po szczepieniu 

przeciwko paramyxowirozie. 

 

 7 tydzień życia: 

11 dni później szczepimy zapobiegawczo przeciwko salmonelli. Należy jednak zachować odstęp 4 

tygodni pomiędzy szczepieniem przeciwko paramyxowirozie a szczepieniem przeciwko 

salmonelli. 

 Około 9 tygodnia życia: 

Zapobiegawczo odrobaczamy przy użyciu odpowiedniego leku, ale tylko w przypadku gdy 

jesteśmy pewni, że gołębie są zarobaczone. Jest to jedyny sposób przed lotami. 

 

 

 Po pierwszych lotach: 

W gołębnikach, gdzie pojawiła się w ostatnim roku Choroba Młodych Ptaków, należy zastosować 

leczenie przy użyciu Cancer stop, przez 3 dni zaleca się leczenie przeciwko trychomonadozie 

przy użyciu odpowiedniego leku. 

Takie działanie istotne jest, aby zapobiec ponownemu pojawieniu się zaburzeń, które mogą 

wywołać zakażenie trychomonadozą. 

 

 Przygotowanie młodych gołębi do lotów: 

W odpowiednim momencie przed lotami młodych gołębi należy przeprowadzić następujące 

badania: 

Badanie poszczególnych ptaków przez lekarza weterynarii. 

Wymazy: wole, kloaka 

Badanie próbek kału: zbierać próbki przez 3 dni, rano i wieczorem. 

W przypadku stwierdzenia choroby, przeprowadzić leczenie według planu. 

Wyeliminować możliwe przyczyny choroby. 

 

 Specjalna porada: 

Jeżeli szczepimy przeciwko paramyxowirozie, nie możemy wykonywać zabiegu przed 21 dniem 

życia gołębia, ale w późniejszym stadium zalecane jest wzmocnienie przy użyciu Cancer 

stop, zaczynając 3 dni przed szczepieniem, a kończąc 4 dni po szczepieniu. 

 

 Pod koniec okresu lotów młodych gołębi: 

W obszarach zagrożonych ospą gołębią, ptaki należy zaszczepić. 

 


