ZMIANY
W ostatnich 15 latach sport go³êbiarski
prze¿y³ wielkie zmiany, zw³aszcza w
Polsce. U nas powoli, ale ci¹gle, wzrasta
iloœæ cz³onków. Na zachodzie Europy, na
wskutek b³êdnej polityki zwi¹zkowej i
s³abej lub ¿adnej kampanii reklamowej,
iloœæ cz³onków dramatycznie spada. Z
drugiej strony hodowcy hoduj¹ wiêcej
go³êbi, bo iloœæ obr¹czek utrzymuje siê
na sta³ym poziomie. Wzrost iloœci go³êbi w go³êbniku podnosi ryzyko infekcji.
W stadzie infekcje rozprzestrzeniaj¹ siê
szybko. Pamiêtam lata 60-te, wtedy wygrywa³y najsilniejsze go³êbie, a to raptownie zmieni³o siê w latach 70-tych i
80-tych. Wzrasta stosowanie ró¿nego rodzaju leków, co by³o wczeœniej nie do
pomyœlenia, zwyciê¿aj¹ produkty przemys³u chemicznego nad œrodkami naturalnymi. Te go³êbie, które mia³y najlepsz¹ odpornoœæ naturaln¹, osi¹ga³y najlepsze wyniki poniewa¿ nie chorowa³y i
wszystkie infekcje je omija³y.
Z jakiego powodu? Dlaczego?
Wtedy w sporcie go³êbiarskim nie stosowano leków! Z chwil¹, gdy antybiotyki wesz³y na scenê i aplikowano je bez
rozwagi, wtedy obraz zmieni³ siê - prze¿ywa³y go³êbie, które nie mia³y prawa
wróciæ z lotu. PóŸniej poszliœmy dalej po wielu kuracjach te go³êbie by³y eksploatowane w sezonie lêgowym. Czêste
i nadmierne stosowanie leków prowadzi
do tego, ¿e bakcyle chorobotwórcze s¹
uodpornione na wiêkszoœæ leków. Dochodzi do takich paradoksów, ¿e aby zwalczyæ infekcjê potrzebujemy coraz wiêkszych dawek, a czas kuracji jest coraz
d³u¿szy. Podam przyk³ad: doskona³ym
tego przyk³adem jest kompleks adenocoli. Kiedy choroba eksplodowa³a koñcem lat dziewiêædziesi¹tych okaza³o siê,
¿e stosowane wtedy kuracje to iluzja.
Dawki musia³y byæ coraz silniejsze, a
mimo tego nale¿a³o siê liczyæ z nawrotami choroby. Choroba wraca³a czasami z
du¿ym impetem. Tu dochodzimy do
wniosku, ¿e nie nale¿y bez koñca zwiêkszaæ dawek leków, lepiej jest poprawiæ
odpornoœæ - system odpornoœciowy doprowadziæ na wysoki poziom, a leki
osi¹gn¹ lepsze dzia³anie. To jest dobra
droga i przynosi wymierne korzyœci.
Punktem wyjœcia jest tworzenie odpornoœci w oparciu o œrodki naturalne. W ten
sposób redukujemy stosowanie leków w
sporcie go³êbiarskim. Nie ok³amujmy siê.
Sport go³êbiarski to sport wyczynowy na
wysokim poziomie i przy obecnym systemie lotowania nie mo¿e obyæ siê bez
leków. Z drugiej strony ryzyko infekcji
nie spada, a wprost przeciwnie, wzrasta.
Jednymi ze sprawców jest stres, z³e warunki transportu i lotów. Ponadto go³êbie, którymi dysponujemy dzisiaj, s¹
du¿o s³absze ni¿ kiedyœ. M¹drym postêpowaniem jest zadbanie o uk³ad odpornoœciowy, bo go³êbie z dobr¹ odpornoœci¹ same rozprawi¹ siê z zarazkami cho-
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robotwórczymi. Pod jednym warunkiem,
¿e to my zmienimy swoje podejœcie do
choroby i nie bêdziemy od razu siêgaæ
po antybiotyki. To my musimy byæ gotowi na stworzenie zdrowej populacji go³êbi przy zastosowaniu œrodków naturalnych. To my musimy byæ gotowi na odbudowê systemu odpornoœciowego naszych go³êbi. Nasze myœlenie nie mo¿e
byæ krótkowzroczne tak, jak wielu w tej
chwili robi - jeœli go³êbie s¹ chore, to
podam im leki i po problemie. To nie jest
dobry pomys³, to tylko zwiêksza odpornoœæ zarazków na antybiotyki. Najlepszym przyk³adem jest trichomonadoza
(¿ó³ty guzek). Gdzie w ostatnich latach
wzros³o zachorowanie, wzros³y iloœci leków stosowanych w celu utrzymania tej
choroby pod kontrol¹. Jeœli tylko opanujemy odpornoœæ, a mimo to w stadzie pojawi¹ siê osobniki chore, to oznacza, ¿e
nasze go³êbie nie s¹ dziœ silne aby prze¿yæ! Nale¿y udoskonaliæ selekcjê i d¹¿yæ do zmniejszenia dawek leków, a to
jest mo¿liwe, co wiemy z praktyki. Doskona³ymi œrodkami wspomagaj¹cymi
odpornoœæ s¹ œrodki naturalne: zio³a, olejki eteryczne, warzywa, soki, dro¿d¿e
p³ynne, probiotyki, itd.
O tym, ¿e powinniœmy zaprzestaæ faszerowania swoich go³êbi ró¿nymi œrodkami, mówi siê od jakiegoœ czasu. Tak ot
sobie nie zrezygnujemy z antybiotyków
z dnia na dzieñ. Leki mo¿na stosowaæ tylko w rozs¹dnych iloœciach oraz musimy
to robiæ przemyœlanie. Wszystko jest dobrze, dopóki wyniki s¹ po naszej myœli,
lecz jeœli coœ nie jest dobrze, wtedy jest
panika i szukanie pomocy w ró¿nych lekach, czêsto rekomendowanych przez
„znawców” (tak naprawdê to s¹ pospolici g³upole, którzy czêsto chc¹ zaimponowaæ, a naprawdê nic nie wiedz¹). Kuracje robione na ¿ywio³ nic nie wnosz¹ i
siêgamy po inny, potem jeszcze po inny
œrodek. Stado jest zainfekowane, s¹ komplikacje i powrót do zdrowia trwa d³u¿ej.
Jednym ze sposobów naturalnych
wzmacniaj¹cych zdrowie, to zdrowa i
dobra karma. Proszê siê przyjrzeæ, ¿e
wraz ze wzrostem iloœci go³êbi w go³êbniku, hodowcy prawie zawsze szukaj¹
tanich rozwi¹zañ. Du¿a konkurencja na
rynku wymusza tañsze ceny. Czy tañsze
znaczy dobre? W tym przypadku nie!
Producent kupuje tañsze surowce, gorszej
jakoœci, a tanie mieszanki zawieraj¹ ma³e
iloœci substancji od¿ywczych. To jest
dobre, ale na krótki czas i zazwyczaj prowadzi do powstania deficytów i wyja³owienia organizmu. W sytuacjach chorobowych, stresowych, jakoœæ pokarmu jest
bardzo wa¿na. Go³¹b to, co potrzebuje,
powinien znaleŸæ w swojej karmie.
Sport go³êbiarski jest sportem wyczynowym i go³êbie lotowe powinny dostawaæ
inny pokarm ni¿ go³êbie rozp³odowe czy
m³ode. Chc¹c osi¹gaæ dobre wyniki lo-

towe, musimy postawiæ na dobry pokarm,
a nie na leki, z czasem coraz silniejsze.
W ten sposób unikniemy rozczarowañ.
Czêsto s³yszy siê: „Oni musz¹ coœ dawaæ.
To po dopingu maj¹ takie wyniki.” Prawda czêsto jest taka, ¿e ci hodowcy maj¹
zmys³ hodowcy, znaj¹ swe go³êbie i potrafi¹ w czas reagowaæ. Dzia³aj¹ zapobiegawczo i nie kuruj¹ swych go³êbi jak
zaczynaj¹ zdychaæ, a choroba jest w stadium zaawansowanym. Nale¿y podawaæ
leki profilaktycznie i zapobiegaæ wybuchom epidemii. Wielu znanych hodowców podaje od lat preparaty na drogi oddechowe, a ich wyczyny s¹ od lat dobre.
Nie zapominajmy, ¿e go³êbie musz¹ dostaæ ekstra pokarm, aby wzmocniæ odpornoœæ, a dopiero wtedy mo¿na podaæ coœ
„ekstra”. Je¿eli podajemy leki, to powinniœmy podawaæ witaminy i pierwiastki
œladowe. Organizm musi roz³o¿yæ te substancje chemiczne, a do ich rozk³adu potrzebne s¹ dodatkowe substancje. Podanie leku zwalcza infekcjê, ale nie daje
mo¿liwoœci organizmowi na odbudowê i
relaksacjê po przebytej chorobie. Choroba pojawia siê zazwyczaj na skutek s³abego uk³adu odpornoœciowego. Os³abienie uk³adu odpornoœciowego to wynik
niedoborów czy braków wa¿nych substancji od¿ywczych. W ten sposób ko³o
siê zamyka. Gdy nie wyrównamy niedobory pierwiastków, witamin i innych
substancji, to ten stan bêdzie chroniczny,
a to oznacza ci¹g³e k³opoty i nawroty infekcji, zwykle z ostrzejszym przebiegiem. Nic nie mo¿na zrobiæ, go³¹b potrzebuje spokoju i odpoczynku po kuracjach. Mamy na to czas w sezonie lotowym? Jeœli idzie o go³êbie d³ugodystansowe, to mo¿emy powiedzieæ, ¿e raczej
tak. Gorzej z go³êbiami lataj¹cymi loty
programowe co niedzielê. Im bezwzglêdnie podajemy wraz z lekami œrodki os³aniaj¹ce i wzmacniaj¹ce. Po kuracji witaminy, aminokwasy oraz probiotyki. Dobry jest „Sedochol”, który wzmacnia i regeneruje w¹trobê. To œwietny œrodek.
Zapobieganie
Dzia³ania profilaktyczne robimy ju¿ w
okresie pierzenia podaj¹c go³êbiom witaminy, zieleninê i zio³a. Bardzo dobre
s¹ herbatki oczyszczaj¹ce podawane w
okresie pierzenia. Dobrym posuniêciem
jest podawanie „Forte Vita” i „Traver Natura” czy innych, które stabilizuj¹ florê
bakteryjn¹ jelita, zakwaszaj¹c œrodowisko i wspomagaj¹c florê bakteryjn¹ jelita. Tym samym wspomagaj¹ prawid³ow¹
pracê tego wa¿nego organu. Dzia³ania
profilaktyczne rozpoczyna siê ju¿ w momencie ³¹czenia w pary. Do momentu
sk³adania jajek partnerzy musz¹ byæ
zdrowi i w bardzo dobrej formie. To poœrednio zapobiega zachorowaniu piskl¹t,
bo zazwyczaj pisklêta raz dwa ³api¹ to,
na co choruj¹ ich rodzice. Przenosi siê to
z dzioba do dzioba. Dotyczy to nie tylko
trichomonadozy, ale te¿ ukrytych infek-
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cji takich jak: E-coli, paratyfusu, kompleksu ornotologicznego (choroby g³owy). Go³êbie rozp³odowe oprócz dodatków, które opisa³em powy¿ej, powinny
dostawaæ mieszankê mineraln¹, grity,
kostki oraz kwasy t³uszczowe („Omega
Olien” - „Herbots”, „Omega Olie Mix” „Travipharma”). To pomo¿e pisklêtom
zwalczaæ zarazki chorobotwórcze, chocia¿ i tak bêd¹ siê musia³y zetkn¹æ z kilkoma chorobami wieku dzieciêcego i w
ten sposób wytworz¹ w³asn¹ odpornoœæ.
Jeœli m³ode musz¹ siê zmagaæ z du¿ymi
ryzykiem infekcyjnym, wtedy maj¹ trudnoœci z pe³nym rozwojem uk³adu odpornoœciowego. Skutkuje to ³atwiejszym zapadaniem na choroby, w tym znany kompleks adeno-coli. Jeœli to nas spotyka, to
takie m³ode wczeœniej bêd¹ potrzebowaæ
kuracji lekowych. Co to znaczy, ka¿dy
wie. Jak to wygl¹da w praktyce? Podam
przyk³ad. Leki s¹ dobre aby zwalczyæ zarazki chorobotwórcze, ale szkodz¹ pozytywnej florze jelitowej, z której wyja³awiaj¹ jelita, a to os³abia uk³ad odpornoœciowy. Jeœli uk³ad odpornoœciowy jest
os³abiony i nie broni siê skutecznie przed
nowymi infekcjami - zwalczamy adenocoli, nastêpnie pojawiaj¹ siê problemy z
drogami oddechowymi, uk³ad traci moc,
organizm jest bezbronny, wyniki lotowe
kiepskie, hodowca w tabeli leci w dó³ na
³eb, na szyjê, jest panika i zamyka siê diabelski kr¹g. Popadamy z jednej skrajnoœci w drug¹. Tu potrzebny jest spokój,
rozwaga, nawet opuszczenie jednego lotu
mo¿e nam póŸniej pomóc. £añcuch jest
tak silny, jak jego najs³absze ogniwo. To
doskonale pasuje do naszego sportu.
Przede wszystkim budowanie odpornoœci na bazie produktów naturalnych i zió³.
To ma przysz³oœæ. Tam, gdzie jest silny
system odpornoœciowy, tam s¹ wielkie
sukcesy i na takim fundamencie budujemy hodowlê i wielk¹ formê lotow¹. Go³¹b w formie zdobywa nagrody, ale równie¿ wielkie nagrody! Wystrzegajmy siê
linii go³êbi podatnych na choroby.
Zachorowalnoœæ jest zale¿na od wielu
czynników:
1. Podatnoœæ na choroby.
2. Zjadliwoœæ zarazków chorobotwórczych.
3. Œrodowisko (czynniki wewnêtrzne i
zewnêtrzne, tzw. klimat).
Zajmiemy siê klimatem, czyli czynnikami œrodowiskowymi. Jest to szerokie
pojêcie i ma decyduj¹cy wp³yw na zapadanie na choroby. Wa¿ny jest pokarm
oraz flora bakteryjna uk³adu jelitowego.
Wa¿na jest wilgotnoœæ w go³êbniku oraz
otoczenie go³êbnika. Wa¿na jest higiena.
Wszystkie te czynniki okreœlaj¹ czy go³¹b mo¿e siê obroniæ przed chorob¹ oraz
czy bêdzie w stanie zbudowaæ formê, np.
go³êbie, które s¹ w wilgotnym go³êbniku oraz tam, gdzie s¹ przeci¹gi, nigdy nie
bêd¹ zdrowe. Tam, gdzie nie zwraca siê
uwagi na higienê, nale¿y liczyæ siê z in-
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wazj¹ paso¿ytów, robaków, glist i kokcydii. Œrodki higieny, jakie mamy do
dyspozycji, ³atwo poradz¹ sobie z tym
problemem. Bez przesady - nadmiar higieny te¿ nie jest wskazany, a stosowanie niektórych œrodków, mog¹ prowadziæ
do podra¿nienia dróg oddechowych. Hodowanie go³êbi w sterylnej czystoœci prowadzi do tego, ¿e nie s¹ one odporne,
poniewa¿ nie maj¹ kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi. Uwa¿am, ¿e raz
dziennie wystarczy zgarn¹æ nieczystoœci,
2 razy dziennie œwie¿a woda do czystego pojnika. Flora bakteryjna jelita to bardzo wa¿na sprawa, wiêkszoœæ problemów zdrowotnych tu ma pocz¹tek. Dobrze funkcjonuj¹ce jelita i dobra flora w
przypadku drobnej infekcji jest w stanie
poradziæ sobie z tym problemem i utrzymuje wysok¹ sprawnoœæ go³êbi. •le funkcjonuj¹ce jelita Ÿle wp³ywaj¹ na ca³y organizm.Teraz czas na najtrudniejsze zadania w opiece nad go³êbiami sportowymi.
Najwa¿niejsze s¹: stres i infekcje dróg
oddechowych. W sezonie jest to bardzo
wa¿ny problem, poniewa¿ ryzyko infekcji czai siê wszêdzie, zw³aszcza w koszu,
gdzie jest wiele ró¿nych go³êbi nie zawsze zdrowych. Z ka¿dego k¹ta czai siê
choroba „grubej g³owy” (dicke kopf).
Go³êbie maj¹ odstaj¹ce pióra na uszach,
g³owê opuchniêt¹, a wygl¹d ogólny jest
s³aby. Chc¹c liczyæ na dobre wyniki nale¿y regularnie podawaæ œrodki na tê
przypad³oœæ. Jeœli nic nie podamy, to po
kilku lotach (3-4) bêdziemy mieæ powa¿ne problemy z drogami oddechowymi. Z
drugiej strony, jeœli te kuracje bêd¹ koniecznoœci¹, to musimy siê liczyæ z
ubocznymi skutkami podawania leków.
Jeœli trafi nas ta przypad³oœæ, to o wysokiej formie mo¿emy zapomnieæ, a sezon
potraktowaæ jako przegrany.
Profilaktyka wychodzi taniej ni¿ leczenie i jest lepsza ni¿ leczenie, ale nie jest
popularna, bo wielu wychodzi z za³o¿enia - po co coœ robiæ, jeœli siê nic nie dzieje. Zapobieganie i profilaktyczne podawanie leków ma sens tylko wtedy, gdy
odpornoœæ go³êbia jest na wysokim poziomie. Tylko wtedy skorzysta on ze
wsparcia stosowanych leków. W przypadku, gdy system odpornoœciowy nie
pracuje dobrze, podawanie antybiotyków
nie przynosi poprawy, a dzia³a niekorzystnie i bakcyle chorobotwórcze wtedy ³atwo rozmna¿aj¹ siê. Podawanie leków np. po locie 1 lub 2 dni szkodzi
g³ównie, ale tym s³abszym zarazkom. W
tym czasie, gdy s³absi s¹ eliminowani, silniejsze zarazki rozmna¿aj¹ siê, rosn¹ w
si³ê i uodparniaj¹ siê. Wygl¹da to tak: infekcja s³abnie, go³¹b czuje siê lepiej, ale
po kilku dniach sytuacja wraca do poprzedniego stanu i jeœli nie podamy œrodków na wzmocnienie, nic z odpornoœci.
Uk³ad odpornoœciowy mo¿e wspó³graæ
z lekami i zwalczyæ infekcje, jeœli poda-
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my go w odpowiedniej dawce i przez odpowiedni czas (co najmniej 3 dni). Wtedy bakcyle chorobotwórcze nie maj¹
szans na rozwój, a go³êbie po¿ytkuj¹ sw¹
kondycjê i energiê na budowanie najwy¿szej formy lotowej. Ciemna strona aplikowania antybiotyków, to negatywny
wp³yw na florê bakteryjn¹ jelita. Antybiotyki niszcz¹ pozytywn¹ i negatywn¹
florê jelita wyja³awiaj¹c j¹, a wtedy negatywna flora szybko rozprzestrzenia siê,
poniewa¿ równowaga jest zak³ócona.
Doskona³e warunki rozwoju znajduj¹
ró¿nego rodzaju szkodliwe grzyby (np.
Candida Albicans). Bardzo czêsto odbywa siê to bezobjawowo i grzyby niszcz¹
poma³u, ale skutecznie organizm, kolonizuj¹c go od ga³ki ocznej po b³ony œluzowe. Grzyby os³abiaj¹ formê i kondycjê go³êbi. Równie¿ u ludzi, w du¿ym
procencie populacji, jest obecny Candida Albicans. Jednym z objawów jest
chroniczny kompleks zmêczenia. Zapobiegamy niszczeniu i os³abieniu flory
bakteryjnej w ten sposób, ¿e dostarczamy pozytywne bakterie jelitowe poprzez
podawanie probiotyków, np. „Prodigest”,
jogurtu z ¿ywymi kulturami bakterii, serwatkê, itd. Równie¿ podawanie substancji wspomagaj¹cych produkcjê tych bakterii poprzez probiotyki (jednym z nich
jest „Zell Oxygen z Q10”, „Zell Oxygen”,
„Zell Oxygen Plus”, „Petogen Turbo
Con”, „Immun Kompleks”, itd.). Te substancje przyczyniaj¹ siê w sposób znacz¹cy do rozwoju pozytywnej flory bakteryjnej. Jeœli bêdziemy to stosowaæ po
kuracjach, to ograniczymy stosowanie
leków, kondycja bêdzie dobra, a uk³ad
odpornoœciowy bêdzie dzia³aæ bez zarzutu. W lotach programowych s¹ przypadki, gdzie trzeba podaæ lek, ale mo¿na
ograniczyæ czêstotliwoœæ, jeœli odpornoœæ
go³êbi i stan flory bakteryjnej s¹ na wysokim poziomie. Doskona³e dzia³anie
maj¹ substancje zakwaszaj¹ce, ocet jab³kowy, kwasy organiczne, œrodki na bazie zió³ i zakwaszacze takie jak „Forte
Vita”, „Travernatura”, „Vita Duif”, „Bio
Duif” czy „Enteri Duif”. One obok funkcji stymuluj¹cej wspomagaj¹ równie¿ odpornoœæ, poprawiaj¹ kondycjê, upierzenie, itd. Na efekty nie trzeba d³ugo czekaæ, poprawia siê ka³ oraz upierzenie i
nale¿y je stosowaæ przez d³u¿szy czas.
Dobre efekty przynosi podawanie tych
œrodków od momentu odstawienia, co
pozwala go³êbiom przejœæ pierwsze etapy rozwoju, gdy system odpornoœciowy
jest s³aby i czyha na nie wiele niespodzianek natury zdrowotnej. Zdrowa m³odzie¿,
to zdrowe i mocne stado. Go³êbie z dobrze pracuj¹cym uk³adem odpornoœciowym potrafi¹ maksymalnie wykorzystaæ
sk³adniki diety oraz suplementy, co podwoi ich formê i kondycjê. Natomiast
go³êbie, które nie spe³niaj¹ tych kryteriów,
nie odnosz¹ ¿adnych korzyœci z tego, ¿e
podajemy im produkty uzupe³niaj¹ce.....

