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Stosując produkty firmy Vanrobaeys
decydujecie się Państwo na świetną jakość

Vanrobaeys jest firmą rodzinną, która od 1965 roku zajmuje się produkcją karmy dla
gołębi. Obecnie jest silną marką na rynku karmy dla gołębi, stosowaną chętnie przez
wielu czołowych belgijskich i międzynarodowych hodowców.
Vanrobaeys stawia na jakość i perfekcje. Wysokie wymagania jakościowe są dla firmy
Vanrobaeys bardzo ważne. Szeroka oferta mieszanek karmy dla gołębi, które
dopasowane są odpowiednio do pory roku, wychodzi naprzeciw szczególnym
potrzebom żywieniowym gołębi. Tutaj duże znaczenie mają różnice pomiędzy
hodowlą, lotami, pierzeniem a okresem zimy.
Vanrobaeys stawia na innowacje, ponieważ w dzisiejszych czasach zdrowe gołębie
potrzebują wyważonej mieszanki karmy. Z tego powodu Vanrobaeys dopasowuje
się stale do aktualnych trendów 21 wieku, co doceniająnasi klienci.
“Możecie Państwo posiadać najlepszy gołębnik i gołębie na świecie, lecz bez jakościowej
karmy dla gołębi sukcesu nie osiągniecie!”
Vanrobaeys

3

vanrobaeys-folder-2020-05-PL.indd 3

14/07/2020 15:18

4

vanrobaeys-folder-2020-05-PL.indd 4

14/07/2020 15:18

Produkty

Premium Power

6 - 11

Ekskluzywne

12 - 15

Super

16 - 17

Specjały

18 - 24

Podstawa

25 - 26

Standard

27 - 28

Mieszanki odpowiadające rasie gołębi			 29
Rodzaje kukurydzy

30 - 31

Różne

32 - 33

Vanrobaeys Pharma

34 - 39

5

vanrobaeys-folder-2020-05-PL.indd 5

14/07/2020 15:18

MIESZANKI PREMIUM POWER
NOWA GENERACJA MIESZANEK DLA GOŁĘBI
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Mieszanki Premium Power (20 kg)

PREMIUM POWER
Nowe oblicze mieszanek dla gołębi
Sport gołębiarski nie stoi w miejscu, on stale z roku na rok prężnie
idzie po przodu. Oprócz ogólnego stanu zdrowia, inteligencji i
motywacji, prawidłowe odżywianie ma coraz większe znaczenie
wśród hodowców gołębi. Wszyscy lubimy trenować nasze gołębie,
ponieważ wiemy, że dobry trening przynosi sukces a ptak ma wtedy
więcej siły oraz jego witalność jest lepsza. Jest to podobne do innych
dziedzin sportowych, gdzie każda mała cząstka, odpowiednio
pielęgnowana wpływa na efekt końcowy. Aby coś funkcjonowało na
dobrym poziomie musimy o to odpowiednio dbać przez cały rok.
Podczas opracowywania programu mieszanek z linii PREMIUM
POWER – bardzo dużą uwagę poświęcono temu aby mieszanki były
bardzo dobrze przyswajalne przez nasze ptaki oraz aby zawierały w
sobie odpowiednią ilość wartości odżywczych potrzebnych do
prawidłowego funkcjonowania.

ENERGIA | SIŁA | KONDYCJA | JAKOŚĆ | SUKCES
Wszystkie mieszanki z linii PREMIUM POWER mogą być stosowanie oddzielnie lub w połączeniu
z innymi mieszankami firmy Vanrobaeys. Wszystkich suplementów firmy Vanrobaeys można
także używać do mieszanek linii PREMIUM POWER Vanroabeys. Dzięki takiemu połączeniu
nasza hodowla przez cały rok będzie zdrowa i zachowa świetną formę.

187

PREMIUM POWER SPORT
Nowoczesna mieszanka sportowa charakteryzująca się idealną
równowagą między tłuszczami i węglowodanami. Podstawą, która
wpływa na wysoką jakość tej mieszanki są zastosowane w jej
składzie: mała żółta i bordowa kukurydza Cribbs, czerwona
francuska kukurydza oraz nasiona oleiste, które dają najlepszy
stosunek składników odżywczych takich jak: węglowodany i
aminokwasy do mocy kiełkowania tej mieszanki. Sukcesem tej
mieszanki jest to, że jest ona doskonale strawna i typowo
energetyczna, dzięki niej gołębie nie będą za grube. Mieszanka
polecana jest na ciężkie loty oraz na loty gołębi młodych.
Mieszanka zalecana jest na długie dystanse i ciężkie średnie
dystanse, w zależności od trudności lotu można ją domieszać z
mieszanką nr 35 Top Energy Vanrobaeys . Poleca się jej stosowanie
także dla gołębi młodych.

Surowy tłuszcz		
Surowe Białko		
Białko przyswajalne
Węglowodany		

10,08
13,17
7,65
56,9

Kukurydza czerwona Cribbs
Francuska kukurydza Bordaeux
Mała żółta kukurydza Cribbs
Żółta kukurydza Cribbs
Jasna pszenica
Jęczmień
Czerwone ziarna Milo
Dari białe
Owies łuskany
Ryż Paddy
Ryż łuskany
Łuskane nasiona słonecznika
Rzepik
Konopia
Proso białe
Kanar
Wyka
Fasola Mung
Soja
Nasiona pachnotki zwyczajnej
Soczewica
Nasiona kwiatów polnych
Nasiona ostu morskiego
Sezam
Nasiona mieszanki ‘Superieur’

7
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Mieszanki Premium Power (20 kg)

182

Premium Power Zucht

Silny cel!

Mieszanka Premium Power Hodowlana to kompletna
mieszanka nadająca się do odchowu. Wysoka
zawartość białka w tej mieszance jest spowodowana
przez rośliny strączkowe takie jak: Wyka, Fasola Mung ,
Soja, Nasiona Dun Peas, Mały zielony i żółty groch,
Soczewica. Dodatkowo zawarte w mieszance drobne
nasiona sprawiają, że jest ona wyjątkowa.
Poleca się do stosowania wraz karmą
- od 2 do 3 razy na tydzień suplementy Protein Star,
Broncho Star, Bacto Star
- codziennie podawać PHBlue Star
- codziennie podawać Pikpot nr 195 i Pikok nr 197 oraz
Super Grit Mix Vanrobaeys Nr 48 freien Aufnahme.

183

Premium Power Relax

Surowy tłuszcz		
11,4
Surowe białko		
16,3
Przyswajalne białko 8,0
Węglowodany		 51,3
Surowe włókno		
7,5
Kilo/Kalorie		
3530

Meszanka lekka uniwersalan!

Mieszanka Premum Power Relax to idealna mieszanka
na pierwsze dwa dni po locie oraz jako lekkostrawny
dodatek do diety całorocznej. Mieszanka składa się z
27 komponentów najlepszej jakości.
Poleca się do stosowania wraz z karmą
- 2 dni po powrocie z lotu podawać na karmę
suplementy Protein Star, Broncho Star, Bacto Star
łącznie.

Surowy tłuszcz		
10,6
Surowe białko		
13,5
Przyswajalne białko 7,5
Węglowodany		 53,8
Surowe włókna		
8,3
Kilo/Kalorie		
3515

184

Premium Power Dynamik

Mieszanka ekskluzywna siła!

Mieszanka Premium Power Dynamik to doskonała
mieszanka na pierwszą połowę tygodnia połączona
wraz z mieszanką Premium Power Protein nr 188.
Mieszanka Premium Power Protein nr 188 podawana
od początku tygodnia odpowiednio przygotuje ptaki
do ciężkiego lotu. W drugiej połowie tygodnia
mieszankę nr 188 Premium Power Protein zastąp
mieszanką Top Energy nr 35. Im lot będzie dalszy i
trudniejszy dodaj więcej mieszanki nr 35. Gdy lot jest
lżejszy zaleca się podawanie samej karmy nr 184 w
drugiej połowie tygodnia.
Poleca się do stosowania wraz z karmą
- ostatnie dwa dni przed koszowaniem 10 gr Power
Star na kg karmy zwilżone 10 ml Bacto Star,
zaczynając od połowy dawki.

Surowy tłuszcz		
13,5
Surowe białko		
15,3
Przyswajalne białko 8,3
Węglowodany		 49,5
Surowe włókna		
8,6
Kilo/Kalorie		
3696

Czerwona kukurydza nr 76
Mała żółta kukurydza nr 198
Pszenica jasna
Czerwone ziarna Milo
Dari białe
Ryż łuskany
Kardi białe
Rzepik
Konopia
Proso jasne
Kanar
Wyka
Fasola Mung
Soja
Groch Dun
Nasiona mieszanki nr 74
Mały zielony groch
Mały żółty groch
Soczewica

20kg

Czerwona kukurydza nr 76
Kukurydza Bordeaux nr 200
Mała żółta kukurydza Cribbs nr 198
Pszenica jasna
Dari białe
Jęczmień jasny
Ryż Paddy
Ryż łuskany
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Konopia
Proso żółte
Nasiona pachnotki zwyczajnej
Nasiona mieszanki nr 74
Soczewica
Nasiona kwiatów polnych
Nasiona ostu morskiego
Sezam
Kanar
Wyka
Fasola Mung
Soja

20kg

Czerwona kukurydza nr 76
Kukurydza Bordeaux nr 200
Mała żółta kukurydza Cribbs nr 198
Żółta kukurydza Cribbs nr 78
Pszenica jasna
Ziarna czerwonej Milo
Dari białe
Owies łuskany
Ryż biały
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Rzepik odtłuszczony
Rzepak
Konopia
Srebrne proso
Nasiona ostu morskiego
Nasiona mieszanki nr 74
Soczewica
Nasiona kwiatów polnych
Nasiona pachnotki zwyczajnej
Sezam
Kanar
Wyka
Fasola Mung
20kg
Soja
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Mieszanki Premium Power (20 kg)

185

Premium Power

Młode | Loty | Treningi

Perfekcyjna mieszanka!

Mieszanka Premium Power Młode / Loty/ Trening to
optymalnie skoordynowana specjalna mieszanka
przeznaczona na okres treningów i lotów gołębi
młodych. Mieszanka ta sprawdza się także doskonale
przy dłuższych dystansach w połączeniu 50/50 z
mieszanką Premium Power Zucht nr 182.
Poleca się do stosowania wraz z karmą
- od 2 do 3 razy na tydzień suplementy Protein Star,
Broncho Star, Bacto Star
- codziennie podawać PHBlue Star
- codziennie podawać Pikpot nr 195 i Pikok nr 197 oraz
Super Grit Mix Vanrobaeys Nr 48.

186

Premium Power Mauser

Surowy tłuszcz		
13,4
Surowe białko		
15,9
Przyswajalne białko 8,5
Węglowodany		 48,8
Surowe włókna		
8,8
Kilo/Kalorie		
3683

Turbo mieszanka!

Mieszanka Premium Power Pierzeniowa w połączeniu
z mieszanką nr 26 Diet Extra oraz multiwitaminą i
drobnymi nasionami oleistymi nr 74 zapewnia
prawidłowe spierzenie hodowli. Dodatkowo 2-3 razy w
tygodniu w okresie pierzenia podawać karmę zwilżoną
olejkiem z konopi.
Poleca się stosowanie wraz z karmą
- codziennie podawać PHBlue Star
- 3 razy w tygodniu wraz z karmą podawać Bacto Star,
Broncho Star.
Surowy tłuszcz		
15,9
Surowe białko		
17,2
Przyswajalne białko 9,0
Węglowodany		 45,2
Surowe włókna		
8,4
Kilo/Kalorie		
3770

188

Premium Power Protein

Bomba!

Mieszanka Premium Power białkowa to idealna
mieszanka na loty średnie. Mieszankę dobrze jest także
podawać w dzień koszowania i przez dwa kolejne dni
po dniu koszowania z 25% mieszanki Premium Power
Relax nr 183. Przy ciężkich lotach mieszankę Premium
Power Protein należy podać w zwiększonej ilości do
50% w dzień koszowania.
Wskazówka
Po długich ciężkich maratonach zaleca się podawać
mieszankę przez 2 kolejne dni po przylocie z mieszanką
Premium Power Zucht nr 182 w proporcji 50/50.
Surowy tłuszcz		
9,9
Surowe białko		
15,9
Przyswajalne białko 8,3
Węglowodany		 52,5
Surowe włókna		
8,5
Kilo/Kalorie		
3480

Czerwona kukurydza Cribbs nr 76
Kukurydza Bordeaux nr 200
Mała żółta kukurydza Cribbs nr
198
Pszenica jasna
Czerwone ziarna Milo
Dari białe
Ryż Paddy
Ryż biały
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Rzepak
Konopia
Srebrne proso
Nasiona ostu morskiego
Nasiona mieszanki nr 74
Nasiona pachnotki zwyczajnej
Soczewica
Nasiona kwiatów polnych
Sezam
Kanar
Wyka
Fasola Mung
20kg
Soja

Czerwona kukurydza Cribbs nr 76
Kukurydza Bordaeux nr 200
Mała żółta kukurydza Cribbs nr 198
Pszenica jasna
Jęczmień
Ziarna czerwonej Milo
Dari białe
Ryż Paddy
Ryż łuskany
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Rzepak
Konopia
Srebrne Proso
Dun Peas nasiona
Maple Peas nasiona
Mały zielony groch
Soczewica
Nasiona kwiatów polnych
Nasiona ostu morskiego
Sezam
Wyka
Fasola Mung
20kg
Soja

Pszenica jasna
Jęczmień łuszczony
Czerwone ziarna Milo
Dari białe
Owies łuskany
Ryż Paddy
Ryż biały
Kardi białe
Konopia
Proso żółte + srebrne
Kanar
Wyka
Fasola Mung
Soja
Soczewica
Nasiona mieszanki nr 74

20kg
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Mieszanki Premium Power (20 kg)

189

Premium Power Profi Süd/Ost

Południe/Wschód od Homberg!

Mieszanka Premium Power Profi Południe/Wschód to specjalna
mieszanka lotowa przygotowana na wymagające konkursy
głównie w kierunku południowym/ wschodnim, którym
towarzyszy boczny wiatr. Mieszanka ta powstała w ścisłej
współpracy z Ritą i Gerhardem Homberg. Mieszanka ta jest od
kliku lat przez nich testowana w różnych kombinacjach np. z
mieszanką Vanrobaeys nr 418 – oczyszczająca Caseart lub
samymi nasionami ryżu Paddy. Zaleca się stosowanie tej
mieszanki szczególnie w takim połączeniu na wyczerpujących
długich lotach, tak dostarczone ziarno pozwoli gołębiom uzyskać
jeszcze lepszą wydajność, co jest ważne przy lotach ‘pod wiatr’.
Wskazówka
- Znani hodowcy już stosują tę mieszankę w swojej hodowli! Czas
na Ciebie!
- w lotach słabych do 300 km stosuj tę mieszankę w proporcji
50/50 z mieszanką nr 418 Vanroabeys - oczyszczająca Caseart.
- mieszanka jest mocno zrównoważona

190

Premium Power Profi Aufzucht

Surowy tłuszcz		
10,8
Surowe białko		
14,9
Przyswajalne białko 7,9
Węglowodany		 53,6
Surowe włókno		
7,3
Kilo/Kalorie		
3551

194

Premium Power Profi Süd/West
Mieszanka Premium Power Profi Południe/Zachód jest
mieszanką o obniżonej zawartości białka w związku z
czym jest szczególnie polecana na loty w kierunku
południowo – zachodnim.

20kg

Odchód od Homberg!

Mieszanka Premium Power Aufzucht jest nową extra
mieszanką z linii Premium Power, przeznaczoną na okres
odchowu gołębi. Mieszanka ta nie zawiera kukurydzy,
pszenicy jasnej oraz jasnego jęczmienia. Mieszanka ta
nadaje się idealnie na pierwsze dni już po odsadzeniu
młodych. Mieszanka ma w swoim składzie aż 12 %
zawartości nasion konopi. Mieszanka ta powstała we
współpracy z Ritą i Gerhardem Homberg.
Wskazówka
- Drobnoziarnista mieszanka gwarantuje dobre
przyswajanie paszy
- Idealna na pierwsze dni dla młodych gołębi po okresie
ich odchowu.

Czerwona kukurydza
Vanrobaeys nr 76
Mała żółta kukurydza
Vanrobaeys nr 198
Czerwone ziarna Milo
Dari białe
Owies łuskany
Ryż biały
Kardi białe
Siemię lniane
Konopia
Proso żółte
Kanar
Wyka
Fasola Mung
Soja
Mały zielony groszek
Soczewica
Nasiona sezamu

Surowy tłuszcz
Surowe białko
Przyswajalne białko
Węglowodany
Surowe włókno
Kilo/Kalorie

11,9
17,6
8,8
49,0
7,7
3523

Idealna mieszanka na
Południe/Zachód!

Wskazówka
Przy lotach do 400 km do mieszanki dodaj 50% karmy
nr 523 Vanrobaeys – Platteuw Spezial. Przed ciężkimi
lotami i po nich podawaj tę mieszankę w połączeniu z
mieszanką nr 188 Vnarobaeys – Premium Power
Protein - w ilości od 25 do 50%.
Surowy tłuszcz 8,7
Surowe białko
13,4
Przyswajalne białko 7,5
Węglowodany
58,2
Surowe włókno 5,3
Kilo/Kalorie
3481

Czerwone Milo
Dari białe
Owies łuskany
Kardi białe
Siemię lniane
Rzepak kiełkujący
Rzepik
Konopia
Proso żółte
Kanar
Wyka
Fasola Mung
Soja
Mały zielony groszek
Mały żółty groszek
Soczewica

20kg

Czerwona francuska kukurydza
Vanrobaeys nr 76
Kukurydza Bordaux
Vanrobaeys nr 200
Mała kukurydza Cribbs
Vanrbaeys nr 198
Kukurydza Cribbs
Vanrobaeys nr 78
Pszenica jasna
Czerwone nasiona Milo
Dari białe
Owies łuskany
Ryż Paddy - Ryż
Kardi białe
Nasiona łuskanego słonecznika
Rzepak
Konopia
Proso srebrne
Kanar
Gryka - Wyka
Fasola Mung
Soja
Nasiona ostropestu
20kg
Groch zielony
Groch żółty
Soczewica

10
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Mieszanki Premium Power (20 kg)

735

Premium Power Super Champ
Mieszanka Premium Power Super Champ to zastrzyk energii dla
Twojej hodowli. Mieszanka ta jest mieszanką energetyczną –
treningową. Poznasz sekret i zalety tej mieszanki gdy będziesz
ciężko trenował swoje gołębi e– co najmniej 2 razy dziennie od
godziny do 1,5 godziny i później w zależności od lotu odpowiednio
je szkolił. Dzięki temu poprawisz ich kondycję i dodasz im energii
– to tylko kilka wskazówek od Georga Frohlingsdorfa. Mieszanka
Super Champ jest kompozycją 30 pojedynczych nasion.
Wskazówka
- Znani czołowi hodowcy już stosują tę mieszankę. Nie zwlekaj –
zastosuj ją w swojej hodowli już od tego sezonu konkursowego!
- Zróżnicowany skład pojedynczych różnych 30 nasion.
- Łatwe karmienie przez cały tydzień mieszanką wysokiej jakości.

193

Non Stopp mit Mais
Mieszanka Premium Power Non stopp mit Mais jest
mieszanką bogatą w nasiona oleiste, które dodają
jeszcze więcej energii. Mieszanka ta jest gwarantem
wysokiej mocy na loty długodystansowe. Skład tej
mieszanki został starannie dopracowany na przełomie
kilku lat wspólnie z rodziną Menne&Córką.

Mieszanka niemieckich
mistrzów!

Surowy tłuszcz 15,9
Surowe białko
17,2
Przyswajalne białko 9,0
Węglowodany
45,2
Surowe włókno 8,4
Kilo/Kalorie
3770

Mieszanka perfekcyjne dalekie odciki!

Surowy tłuszcz		
17,2
Surowe białko		
16,5
Przyswajalne białko 9,3
Węglowodany		 45,9
Surowe włókno		
7,1
Kilo/Kalorie		
3924

230

Olympia Complete
Mieszanka Olympia Complete to nowość! Jest to mieszanka na
cały rok, sprawdzi się w okresie:
- odchowu
- lotów
- pierzenia
- spoczynku
Olimpia Complete to wysokiej jakości mieszanka z
odpowiednimi składnikami zróżnicowanej codziennej diety
(konopia + łuskany słonecznik) koniecznej do utrzymania
wysokiej jakości hodowli.

231

Olympia Complete Light

Mieszanka Top
całoroczna!

Surowy tłuszcz		
8,18
Surowe białko		
14,70
Przyswajalne białko 7,18
Węglowodany		 52,71
Surowe włókno		
7,06
Kilo/Kalorie		
3326

Mieszanka
uzupełniająca!

Mieszanka Olympia Complete Light to mieszanka
uzupełniająca. Przeznaczona na okres spoczynku/zimy,
kiedy musimy dbać o formę naszych ptaków na kolejny
sezon konkursowy. Ważne jest aby w tym okresie nie
utuczyć swojej hodowli.

Surowy tłuszcz		
6,77
Surowe białko		
10,67
Przyswajalne białko 6,41
Węglowodany		 60,08
Surowe włókno		
7,27
Kilo/Kalorie		
3234

Czerwona francuska kukurydza Vanrobaeys nr 76
Kukurydza Bordeaux Vanrobaeys nr 200
Mała żółta kukurydza Cribbs Vanrobaeys nr 198
Żółta kukurydza kukurydza Vanrobaeys nr 78
Jęczmień
Czerwone nasiona Milo
Dari białe
Owies łuskany
Ryż Paddy
Ryż
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Słonecznik łuskany prążkowany
Rzepik
Fasola Mung
Nasiona mieszanki Vanrobaeys nr 74
Rzepak
Konopia
Proso żółte/białe
Kanar
Wyka
Soczewica
Soja
Mały zielony groszek
Nasiona ostu mlecznego
Komasa ryżowa
Sezam

20kg

Czerwona francuska kukurydza Vanrobaeys nr 76
Kukurydza Bordeaux Vanrobaeys nr 200
Mała żółta kukurydza Vanrobaeys nr 198
Kukurydza Vanrobaeys nr 78
Jęczmień
Dari białe
Owies łuskany
Ryż Paddy
Ryż
Kardi białe
Słonecznik łuskany
Siemię lniane
Rzepik
Rzepak
Konopia
Wyka
Fasola Mung
Soja
Groszek klonowy
Groszek zielony
Groszek żółty
Soczewica
Nasiona ostu mlecznego
Nasiona kwiatów polnych
Sezam

20kg

Francuska kukurydza Vanrobaeys nr 76
Żółta kukurydza Vanrobaeys nr 78
Pszenica jasna
Czerwone nasiona Milo
Ryż Paddy
Kardi białe
Łuskany słonecznik
Rzepik
Rzepak
Wyka
Soja
Mały zielony groszek
Mały żółty groszek
Soczewica

22kg

OPAKowanie

Czerwona francuska kukurydza
Vanrobaeys nr 76
Żółta kukurydza Vanrobaeys nr 78
Pszenica jasna
Jęczmień
Czerwone nasiona Milo
Ryż Paddy
Kardi białe
Słonecznik czarny
Siemię lniane
Rzepak
Proso 3 odmiany

22kg

OPAKowanie

11
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Ekskluzywne mieszanki (20kg)
Ponieważ sport gołębiarski stale się rozwija, nie można zaniechać dbania o
składniki karmy, gdyż zastój oznacza cofanie się. Aby zdobyć doświadczenie i
rozwijać się firma nasza zasięga informacji u wielu czołowych hodowców, co
pozwala nam stawać się coraz lepszymi. Zdobyte informacje pozwoliły na
stworzenie mieszanki, która poddana została wielu testom.

38

Ekskluzywna hodowla
Jej zaletą jest jakość i efekt końcowy. Mieszanka ta musi zaspokoić potrzeby ‘nowoczesnych’ głębi
pocztowych, ale kryje się w niej jeszcze więcej. Weźmy jako przykład naszą Ekskluzywną Hodowlę. Od lat
miłośnicy gołębi myśleli, że nie ma nic prostszego jak hodowla począwszy od młodych gołębi. Proste do
normalnej mieszanki dodać garść grochu i już mamy mieszankę hodowlaną. Ale co okazało się po wielu
latach? Że ta karma białkowa jest zbyt jednostronna. Zbyt prosta. Dlatego też zastąpiliśmy groch jako
dostawce białka innymi ziarnami, które mają jeszcze wyższy i bardziej wartościowy skład białka. W ten
sposób powstała Ekskluzywna Hodowla. Wynik był zdumiewający. Prowadząc próby naszych skoków,
okazało się, że młoda gwardia hodowana na Hodowli Ekskluzywnej mogła zostać wystawiona do skoków o
dokładnie trzy dni wcześniej niż młode gołębie, które musiały zadowolić się ‘normalną’ mieszanką. Ponieważ
młode gołębie to nasza przyszłość, wnioski są proste. Młode gołębie hodowane na Ekskluzywnej Hodowli w
przyszłości odnoszą sukcesy.

14,2% żółta kukurydza Cribbs
11,5% ziarno Milo
8,7% zielony groch
7,7% białe Dari
6,6% ryż Paddy
6,4% biała pszenica
5,8% maple Peas
5,0% kardi
4,6% prażona soja
4,4% żółty groch
4,0% konopie
3,7% łuskany owies
3,0% kukurydza Cribbs Bordeaux
2,5% wyka
2,3% siemię lniane
1,7% żółty Millet
1,6% czarne nasiona słonecznika
1,0% drobna żółta kukurydza Cribbs
1,0% rzepik
1,0% Kanar
1,0% fasola mung
1,0% soczewica
1,0% rzepak
0,3% gryka
Wartości odżywcze
14,4% czyste proteiny
6,4% surowy tłuszcz
59,9% węglowodany

12
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Ekskluzywne mieszanki (20kg)

39

Ekskluzywna mieszanka lotowa
Siła i tłuszcze w jednym worku karmy: to może być tylko nasza ekskluzywna mieszanka lotowa. Przy
współpracy z wieloma czołowymi hodowcami, poszukiwaliśmy tego, czego gołębie naprawdę potrzebują.
W ten sposób powstała ekskluzywna mieszanka lotowa. Zgadza się: ziarno – milo, wyka, soja lub ziarna
słonecznika, o tym hodowcy długie lata nic nie słyszeli. Przed pięcioma laty nikt o tym nie mówił. Nikt o
tym nie wiedział. Ale właśnie w tym znajduje się to coś więcej. Między innymi tłuszcze.
Jest jednak tak: Od lat hodowcy byli trzymani w nieświadomości. Karma była po prostu karmą. Ale dokąd
zmierzają trendy ostatnich lat? Prawdą jest: we wszystkich reportażach czyta się coraz częściej, że
miłośnicy gołębi , którzy kładą nacisk na czołowe wyniki, więcej uwagi poświęcają na wybór i skład
mieszanki. Mówiąc prościej karmcie gołębie rano i wieczorem odpowiednią karmą, czyli ekskluzywną
mieszanką lotową. Jednak czołowi hodowcy wiedzą: tylko super gołębie i wyważona karma dla gołębi to
sukces.

27,0% żółta kukurydza Cribbs
15,0% biała Dari
6,5% ziarno Milo
5,8% maple Peas
5,5% zielony groch
5,2% ryż Paddy
4,7% kardi
3,8% biała pszenica
3,8% nasiona konopi
3,8% żółty groch
3,2% prażona soja
2,2% łuskany owies
2,2% siemię lniane
2,0% drobna żółta kukurydza Cribbs
1,5% wyka
1,5% rzepak
1,5% żółty Millet
1,0% czarne nasiona słonecznika
1,0% fasola mung
1,0% soczewica
0,8% kanar
0,4% biały ryż
0,4% ryż łamany
0,2% gryka
Wartości odżywcze
14,4% surowe białko
8,6% surowy tłuszcz
58,2% węglowodany
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Ekskluzywne mieszanki (20kg)

42

Ekskluzywne pierzenie
Na jakie problemy żywieniowe gołębi może napotkać hodowca podczas okresu pierzenia? Jednym z
podstawowych błędów było wcześniej podawanie za małej ilości metioniny. Powodem tego był zbyt
duży udział grochu w składzie mieszanki. Brak aminokwasów argininy, lizyny lub także cynku
doprowadzały do przebarwienia piór, nazywamy to w naszym żargonie depigmentacją upierzenia.
Niestety wciąż są dostępne mieszanki na pierzenie, które nie wystarczą, aby upierzenie było
perfekcyjne. Przeważa w nich udział kukurydzy, grochu i pszenicy. Same mieszanki nie wystarczą w
okresie pierzenia. Pierzenie przebiega bardzo stresująco dla gołębi. Radykalnie rozwój nowego
upierzenia zabiera gołębiom mnóstwo energii. W tym miejscu dochodzimy do ważnego pierwszego
punktu, a mianowicie mieszanki wysokoenergetyczne! Co jest ważne? Jeśli przyjrzymy się z czego jest
zbudowane pióro, stwierdzimy, że składa się ono w 90% z protein (białko), 1,5% tłuszczu i wody.
Absolutnie konieczne jest zaopatrzenie w proteiny! Oprócz tego badania wykazały, że Omega 3
odgrywa również ważną rolę w pierzeniu. Z tego względu dieta powinna składać się z: wystarczająco
dużej ilości energii, białka (proteina) i omega 3. Przykładowo dari ma mniejszą zawartość protein niż
siemię lniane.
Kolejnym ważnym punktem są: nasiona oleiste, weźmy siemię lniane. Ma ono dużą zawartość tłuszczu
i dobry stosunek Omega 2:5. To oznacza, że udział 2 omega 6 do 5 omega 3, również dużą rolę odgrywa
w okresie pierzenia arginina. Nasiona konopi są coraz istotniejsze jako ważny surowiec naturalny,
ponieważ posiadają one wysoką zawartość tłuszczu i przyswajalne białko, jak żaden inny komponent.
Perfekcyjna mieszanka na okres pierzenia składa się z wielu dostępnych pojedynczych odmian nasion
jak: kanar, proso, pestki słonecznika, dzikie nasiona, konopie itd., które mają pozytywny wpływ na
przebieg pierzenia. Gołębie znają swoje potrzeby i dlatego instynktownie przyjmują do siebie dobre dla
nich komponenty.

10,0% żółta kukurydza Cribbs
10,0% czerwona kukurydza
9,5% pszenica biała
6,0% biała Dari
5,5% ziarno Milo
5,0% biały jęczmień
5,0% groch australijski
5,0% zielony groch
4,5% tłoczona soja
4,5% cardy
4,5% żółty groch
4,0% siemię lniane
3,5% konopie
3,0% kanar
3,0% ryż Paddy
2,5% żółty Millet
2,5% wyka
2,5% rzepak
2,0% dunpeas
1,5% łuskany owies
1,5% czarne pestki słonecznika
1,5% fasola mung
1,5% soczewica

1,5% rzepik
Wartości odżywcze
9,1% tłuszczu
15,8% proteiny
53,9% węglowodany
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Ekskluzywne mieszanki (20kg)

37

Ekskluzywna mieszanka dla młodych gołębi - loty
Perfekcyjne zbalansowana mieszanka na okres lotów dla młodych gołębi, lekkostrawna między innymi
dzięki jęczmieniowi i ryżowi ‘Paddy’.
Ekskluzywna mieszanka dla młodych gołębi – loty oferuje perfekcyjnie wyważony stosunek pomiędzy
roślinami strączkowymi, tłuszczami, węglowodanami i białkiem. Przy czym można podawać tę mieszankę
bez zastanowienia przez cały tydzień jako mieszankę w okresie lotów. Ta mieszanka dla młodych gołębi
zawiera 23 rodzaje zbóż i nasion, w tym 4 rodzaje najlepszej jakości kukurydzy Cribbs.

25% kukurydza Cribbs (żółta/ czerwona/ small/
bordeaux)
12% Dari białe
9% pszenica biała
8% ryż Paddy
7% jęczmień Wit
7% kardi
6% kukurydza milo czerwona francuska
3,5 % groch zielony mały
3% groch żółty mały
2,5% prażone całe ziarna fasoli
2% dunpeas
2% wyka
2% nasiona lnu
2% gryka
2% proso żółte
2% nasiona konopi
2% nasiona rzepaku
1% Mape Peas
1% Katjang Idjoe (fasola mung)
1% nasiona słonecznika prążkowane Iregi
Wartości odżywcze
7,4 % tłuszczu
13,1% proteiny
58,0 % węglowodany

15

vanrobaeys-folder-2020-05-PL.indd 15

14/07/2020 15:19

Super mieszanki (20kg)

Mieszanki te zawierają ‘ekstra drobną kukurydzę Cribbs’. Byliśmy swego czasu
pierwszymi, którzy pomyśleli o tym, aby produkować mieszanki z drobną
kukurydzą ‘Cribbs’. Ponieważ gołębie bardzo chętnie jedzą tę kukurydzę i nie
rozrzucają jej, mieszanki te zdobyły w krótkim czasie ogromy sukces, w kraju jak i
za granicą. Ta drobna kukurydza nie jest tak łatwo dostępna jak inne gatunki
kukurydzy. Mimo to możemy także w tym wypadku zagwarantować, że przez cały
rok dostarczamy tak samo wysoką jakość.

20

Super specjalna
hodowla
Czasami mówi się nam, że gołębie w okresie
dojrzewania zostawiają kukurydzę. Dlatego
też mieszanka ta zawiera mniej kukurydzy, a
ponieważ ta mała kukurydza jest tak samo
okrągła jak groch, to nie jest przez gołębie
zostawiana. Sukces mieszanki!

8

Super lotowa
mieszanka Bordeaux
Mieszanka ta jest bogata w wysokiej jakości
kukurydzę –Cribbs (40%), aby optymalnie
uzupełnić rezerwy węglowodanów Państwa
gołębi przygotowanych do ciężkiej pracy.

12

Super specjalne loty
Optymalna mieszanka dla wdowców, którzy
muszą lecieć na dalekie odległości. Można ją
uzupełnić mieszanką oczyszczającą w
zależności od trudności lotu.

38,0% groch (4 gatunki)
19,0% ekstra drobna kukurydza Cribbs
18,0% biała pszenica
12,0% biała Dari
4,5% wyka
4,0% Kardi
2,0% fasola mung
1,5% soczewica
1,0% ryż Paddy
Wartości odżywcze
3,6% tłuszczu
16,8% proteiny
60,3% węglowodany

27% drobna żółta kukurydza Cribbs
16,5% groch (4 gatunki)
14,0% biała pszenica
13,0% kukurydza Bordeaux Cribbs
11,0% Dari
7,0% Kardi
3,5% wyka
3,0% ziarno Milo
2,5% fasola mung
2,5% ryż Paddy
Wartości odżywcze
4,9% tłuszczu
13,2% proteiny
62,0% węglowodany

38% ekstra drobna kukurydza Cribbs
23% groch (4 gatunki)
15% biała pszenica
11% biała Dari
6% Kardi
4% wyka
3% fasola mung
Wartości odżywcze
14,94% surowe białko
3,75% surowe tłuszcze
63,5% węglowodany

16
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Super mieszanki (20kg)

13

Super specjalne
pierzenie
Ta ulubiona mieszanka na pierzenie
pomaga gołębiom, dobrze znieść okres
pierzenia. Pełne sukcesu pierzenie ma duże
znaczenie dla kolejnego sezonu lotów.
Mieszanka ta zawiera 16 gatunków różnych
zbóż, ziaren, nasion i jest bogata w
komponenty utrzymujące tłuszcze.

23

Mieszanka dla
młodych gołębi
Szczególnie dobrze wyważona mieszanka
dla młodych gołębi. Miłośnicy mają często
skłonności do przekarmiana młodych
gołębi, z tego względu oferujemy tę lekką
mieszankę (proszę czekać do całkowitego
opróżnienia rynienek z karą, zanim
ponownie je Państwo napełnicie).

34,0% ekstra drobna kukurydza Cribbs
23,0% groch (4 gatunki)
14,0% biała pszenica
7,0% biała Dari
6,0% jęczmień
4,0% Kardi
2,5% wyka
2,0% fasola mung
2,0% soczewica
1,5% siemię lniane
1,5% rzepak
1,5% czarne ziarna słonecznika
1,0% gryka
Wartości odżywcze
5,4% tłuszczu
14,5% proteiny
60,1% węglowodany

31,0% ekstra drobna kukurydza Cribbs
23,0% groch (4 gatunki)
15,0% biała pszenica
10,0% biała Dari
7,0% biały jęczmień
5,0% ziarno Milo
4,0% Kardi
2,5% wyka
2,5% fasola mung
Wartości odżywcze
3,9% tłuszczu
13,9% proteiny
62,6% węglowodany

17
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Specjały (20kg)
Mieszanki Casaert
Maurice & Gregory Casaert jest jedną z najbardziej renomowanych rodzin w belgijskim sporcie gołębi
pocztowych. Ich gołębie ciszą się wielkim pożądaniem na całym świecie. Wielu czołowych hodowców gołębi
osiągnęło duże sukcesy przy udziale gołębi Néchin. Dzięki swoim imponującym sukcesom w lotach lokalnych,
krajowych i międzynarodowych, uzyskali 6 dużych zwycięstw i zaliczają się tym samym do klasy światowej.
• krajowe Montauban 1994 - 5.335 g. (Invincible Montauban)
• krajowe Souillac 2000 do 7.154 g. (Nasdaq)
• krajowe Brive 2004 - 7.446 g. (Mistral)
• krajowe Bourges 2008 - 13.472 g. (Footsie)
• krajowe Bourges 2012 - 20.577 g. (Olympic Fifteen)
• krajowe Argenton 2.012 - 26.133 g. (Jewel)
• 1 krajowa nagroda z lotu Bourges 2017 na 43.962 gołębi
Maurice Casaert, który niestety już nie żyje, był absolutnym liderem belgijskich sportów gołębiarskich
Godne uwagi jest to, że przekazał on hodowlę gołębi swoich trzem synom. Gregory Casaert kontynuuje dzieło
nadzwyczajnych gołębi Néchin. W rodzinie Casaert odżywianie odgrywa bardzo dużą rolę. Vanrobaeys
produkuje 2 topowe mieszanki, które zostały opracowane z Maurice Casaert w roku 1990.

418

Mieszanka
oczyszczająca Casearta
Tę ubogą w białko mieszankę odkrył sam
Maurice Casaert w około 1990 roku. Mieszał on
wówczas wszystko jeszcze ręką i składał się ona
z 25 kg kukurydzy, 25 kg Dari, 20 kg, 20 kg ryżu
Paddy, 25kg mieszanki oczyszczającej i 5 kg
fasoli mung. Już od ponad 10 lat mieszamy tę
karmę dla Maurice. Wcześniej była to jego
ekskluzywna mieszanka, ale dziś jest oferowana
już wszędzie na rynku komercyjnym. Wielu już
naśladuje system Maurice.

715

Mieszanka dla wdów
Casaert (Veuf)

31,0% drobna kukurydza Cribbs
20,0% Dari
17,0% Ryż Paddy
15,0% Kardi
6,0% pszenica
5,0% jęczmień
2,5% ziarno Milo
0,5% biały Millet
0,5% rzepak
0,5% siemię lniane
0,5% gryka
0,5% ryż
0,5% soczewica
Wartość odżywcza
11% surowe białko
6,33% surowy tłuszcz
63,8% węglowodany

Wartość odżywcza
14,07% surowe białko
5,79% surowy tłuszcz
61,5% węglowodanyt

Mieszanka ta składa się z: na 1.000 kg
specjalnej super (nr 12) dodano jeszcze
100kg Dari, 100kg Kardi, 100 kg Marple
Peas i 50 kg fasoli mung. Dość ciężka
karma, której udział w racjach
żywieniowych jest coraz większy, w
zależności od zbliżającego się dnia lotu.

18
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Specjały (20kg)

523

Mieszanka Platteeuw
Od 2007 roku Kurt i Raf Platteeuw są stale w czołówce wśród belgijskich hodowców w rankingach list
lotowych gołębi. W 2007 roku pożegnali się ze wszystkimi stałymi sposobami, a ich plany żywieniowe,
nawyki zostały całkowicie zmienione. Można powiedzieć, że w 2007 roku zaczęła się ich imponująca
historia. Zrewolucjonizowali stary system! W tym nowym systemie żywieniowym ważnym aspektem dla
rodziny Platteeuw jest regeneracja hodowli szczególnie po lotach.
Kurt postanowił stworzyć coś do codziennego żywienia ptaków ale na wysokim poziomie. Kurt chciał zrobić
tę mieszankę tylko w najlepszej jakości, więc Vanrobaeys był jego pierwszym wyborem. Rezultaty tej
mieszanki były wyjątkowe. Ze względu na duże zainteresowanie płynące z kraju i z zagranicy postanowiono
zaoferować mieszankę numer 523 na światowym rynku. Przed rozpoczęciem sezonu lotowego 2019
współpracowaliśmy z Kurtem, Rafem i naszym specjalistą ds. żywności w celu zoptymalizowania składu.
Dodano dodatkową kukurydzę Bordeaux Cribbs i komosę ryżową Superfood.
Ta adaptacja okazała się wielkim sukcesem. Platteeuw w sezonie 2019 zdobył trzy krajowe zwycięstwa a w
pierwszej 15 krajowej rywalizacji KBDB otrzymał aż pięć nagród!
•
•
•
•
•

15 nagród w konkursie KBDB na loty gołębi starych 2017 r.
1 krajowa nagroda w konkursie KBDB za prędkość 2017 r.
1 nagroda w konkursie Provinciale KBDB gołębie stare 2017 r.
2 mistrz w konkursie KBDB 2017 r.
Wygrana w 2017 r. : 23 x 1 nagroda - 233 x 10 nagród za top 10

•
•
•
•

2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 lotnik w krajowym konkursie na loty starych w 2018 r.
1 - 2 nagroda w konkursie Tulle na 5.323 gołębie 2018 r.
4 - 5 - 9 nagroda w konkursie KBDB loty starych – ekstremalny średni dystans
124 nagrody w top 100 krajowych hodowców w 2018 r.

• 1 nagroda w konkursie Limoges 1, na 13.576 gołębi 2019 r.
• 1 nagroda w konkursie Aurillac, na 3.584 gołębi 2019 r.
• 1 nagroda w konkursie Souillac, na 4.056 gołębi 2019 r.

2% Komasa ryżowa
30% kukurydza Cribbs mała nr 198
5% kukurydza Bordeaux
24% Dari białe
15% ryż Paddy
15% Kardi
5% łuskane nasiona słonecznika
2% owies niełuskany
2% pszenica biała
2% Katjang Idjoe (fasola mung)
2% gryka
1% nasiona lnu
1% nasiona rzepaku
1% nasiona konopi
Mieszanka ta zawiera konieczne proteiny,
tłuszcze i węglowodany, co daje się zauważyć
obserwując prędkość gołębi, w szczególności na
trudnych odcinkach tras średnich.

Wartości odżywcze
10,4% tłuszczu
12,5 % proteiny
60,2 % węglowodany
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Specjały (20kg)

816

Clicque Golden Racing
Gino Clicque jest od dawna ciekawą wartościową postaciom w świecie gołębi pocztowych. Dlatego z
ogromną przyjemnością podjęliśmy z nim współpracę i opracowaliśmy, jak na mistrza przystało, całkiem
nową mistrzowską mieszankę sportową. W tym celu szukaliśmy najlepszych składników. To mieszanka która
równoważy między tłuszczami/białkami/ aminokwasami, zapewnia optymalną energię i jest doskonale
przyswajalna dla gołębi. Mieszanka ta na rynku jest zaledwie od roku a już z sukcesem została przyjęta
wśród hodowców.

•
•
•
•
•
•

1 krajowy champion młode gołębie konkurs KBDB 2018 – długi dystans
1 - 2 krajowa nagroda konkurs KBDB 2018 – długi dystans
2 krajowa nagroda wśród gołębi starych w konkursie KBDB 2018 r. – ekstremalny średni dystans
2 nagroda w konkursie Châteauroux II, na 13.098 gołębi 2018 r.
2 nagorda w konkursie Limoges II, na 1.0770 gołębi 2019 r.
2 nagroda w krajowym konkursie Souillac 2019, na 4.056 młodych gołębi

Dari białe
Kardi
kukurydza Cribbs mała
kukurydza Cribbs żółta
pszenica
konopia
słonecznik łuskany
słonecznik prążkowany
czerwona kukurydza
kukurydza Bordeaux
fasola mung
owies łuskany
zielony groszek
groch dun
orzechy brązowe
wyka
soja

nasiona dzikiego sezamu
rzepik
proso żółte
kanar
siemię lniane
rzepik
soczewica
groszek klonowy
nasiona ostu mlecznego
mieszanka nasion oleistych

Wartości odżywcze
14,7% tłuszcze
15,6% proteiny
48,6% węglowodany

Gino Clicque
1 Mistrz w kategorii gołębi starych
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Specjały (20kg)

56

Lady Mix
Nowa przełomowa mieszanka Vanrobaeys dla Twojej hodowli
Mówi się, że kobiety rządzą światem i chyba coś w tym jest – samice także zrewolucjonizowały sport
gołębiarski. Na podstawie statystyk można zauważyć, że na odcinkach o średnim dystansie oraz na
odcinkach trudnych, średnich dystansów lepsze wyniki i prowadzenie mają tu właśnie samiczki. W związku z
powyższym termin ‘słaba płeć’ tu nie obowiązuje. Na prośbę naszych klientów wspólnie z naszymi
dietetykami stworzyliśmy mieszankę Lady Mix nr 56 Vanroabeys, którą przetestowali i zatwierdzili nasi
mistrzowie. Dlaczego taka konkretna mieszanka?
Obecne mieszanki są odpowiednie ale tylko na krótki czas, potrzebna była mieszanka, która dostarczy
wszytskich odpowiednich składników odżywczych przez cały trwający sezon konkursowy a nie tylko przez
maksymalnie 2 tygodnie. Mieszanka Lady Mix utrzyma także w dobrej kondycji każdą hodowlę.

Lady Mix Nr. 56
Wysokoenergetyczna, ale łatwo przyswajalna mieszanka bazowa przeznaczona do stosowania przez cały
tydzień. Zawiera wiele szybko lekkostrawnych białek, aminokwasów i niezbędnych tłuszczy, które umożliwiają
szybki powrót twoich gołębi do odbudowy sił potrzebnych na następny lot. Pod koniec tygodnia zalecamy
podawanie mieszanki Lady Mix od 20 do 50% łącznie z mieszanką energetyczną Top Energy nr 35 Vanrobaeys
na loty konkursowe o średnich odległościach i ciężkich ale umiarkowanych odcinkach. Mieszankę można
podawać także po ciężkich lotach w ramach mieszanki odbudowującej zapas białek w organizmie.

czerwona francuska kukurydza
kukurydza Bordeaux
mała żółta kukurydza
pszenica jasna
nasiona Milo
Dari białe
owies łuskany
ryż Paddy
ryż biały
Kardi białe
słonecznik łuskany
konopia
proso białe
wyka
fasola Mung

soja
nasiona pachnotki zwyczajnej
soczewica
nasiona kwiatów polnych
nasiona ostu mlecznego
sezam
drobne oleiste nasiona

Wartość odżywcza
8,46% tłuszcze
12,28% surowe białko
7,4% przyswajalne białko
58,8% węglowodany

Guy Van Der Auwera
1 miejsce w kraju na gołębie młode w konkursie KBDB odcinki ekstremalne na średnim dystansie 2019
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Specjały (5kg - 20kg)

35

Top Energy *
Top Energy to mieszanka bogata w tłuszcze,
składająca się ze zbóż i nasion najlepszej
jakości. Daję ją się gołębiom podczas
ostatnich dni przed lotem, aby zapewnić im
dodatkową energię. Można ją także łączyć
w sezonie lotów z innymi mieszankami
Vanrobaeys. Ta czołowa mieszanka zawiera
4 rodzaje kukurydzy najlepszej jakości i
dysponuje optymalną równowagą w
stosunku do różnych tłuszczy, które
potrzebne są gołębiom.
* opakowanie 5 kg i 20 kg!

17% Cardy
15% łuskane nasiona słonecznika
14% biała Dari
11% konopie
8% żółta kukurydza Cribbs
7% ekstra drobna kukurydza Cribbs
5% kukurydza Cribbs Bordeaux
5% czerwona kukurydza
4% łuskany owies
3% siemię lniane
3% białe Millet
3% Kanar
2% biały ryż
2% nasiona rzepaku
1% fasola mung
Wartości odżywcze
14,74% białko surowe
22,30% surowy tłuszcz
42,7% węglowodany
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Specjały (25kg)

11

Mieszanka Liege
Ta wartościowa bogata w białko mieszanka
zawiera przede wszystkim dużo roślin
strączkowych. Zalecana jest często w czasie
hodowli małych, ponieważ gołębie chętnie
karmią swoje młode okrągłymi ziarnami.

14

Specjalna mieszanka
oczyszczająca
Zawiera więcej Dari, Kardi i drobnych nasion
niż nr 10.

27

Mieszanka nasion
drobnych

52% groch (4 gatunki)
15% biała pszenica
10% biała Dari
8% ziarno Milo
5% wyka
4% Kardi
3% fasola mung
2% gołębia fasola
1% czarne nasiona słonecznika

33,5% ekstra biały jęczmień
26,0% ekstra biała pszenica
21,0% biała Dari
8,0% Kardi
3,0% fasola mung
2,0% gryka
2,0% ryż
1,5% soczewica
1,0% siemię lniane
1,0% białe Millet
1,0% rzepak

40% Kanar
10% fasola mung
10% rzepak
10% biały Millet
10% ryż
10% konopie
5% Kardi
5% łuskany owies

Mieszanka nasion drobnych, które gołębie
preferują, może służyć jako nagroda lub
zachęta.

23
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Specjały (20kg)

16

Zimowa/spoczynkowa
Zima to czas spokoju, sprzyjający
rozwojowi, kiedy gołębie się pierzą.
Specjalne mieszanki na ten czas zawierają
za mało lub wcale nie mają w sobie nasion
strączkowych. Szczególnie ważny jest
błonnik pokarmowy oprócz tego konieczny
jest też - ryż Paddy, jęczmień, owies i
słonecznik.

21% Jęczmień
20% R yż Paddy
11% żółta kukurydza
10% Owies
6% Pszenica
5% Czerwona kukurydza
5% Milo
4,5% B iałe dari
3% Krokosz barwierski
3% Siemię lniane
3% Słonecznik
3% G ryka
2,5% Soja
1% R zepak
1% Kanarkowe ziarno
1% Proso
Wartość odżywcza
6,3% Surowy tłuszcz
10,6% Surowe białko
57,9% Węglowodany

26

Mieszanka
dietetyczna ekstra
Mieszanka dietetyczna ekstra jest
mieszanką bogatą w tłuszcze, która mimo
to jest lekkostrawna i chętnie podawana po
powrocie z lotu. Dzięki szybkiemu trawieniu
nie powstaje przekwaszenie w gardzieli.
Gołębie jedzą chętnie tę mieszankę i nic nie
pozostawiają, co jest także dobre na
przykład jako ostatni posiłek przed
koszowaniem (duży zastrzyk energii).

29

Loty bez roślin
strączkowych
Sukces tej mieszanki polega na tym, że gołębie
nie są karmione zbyt tłusto. Dodatkowe rezerwy
tworzone są przez bogate w tłuszcze
poszczególne komponenty takie jak nasiona
słonecznika, kanaru, rzepaku i konopi a proteiny
redukowane. Po locie ważne jest podanie
mieszanki bogatej w proteiny lub Vanrobaeys
Protein Star. Proteiny będą konieczne, aby
odbudować masę mięśniową. Potem należy
karmić dalej mieszanką ‘loty bez roślin
strączkowych’ Nr 29. Zobaczycie Państwo, że
wasze gołębie będą pełne wigoru i lepiej
trenowały. Tą mieszanką możecie Państwo karmić
do końca tygodnia. System ten nadaje się również
dla gołębi młodych ze względu na wysoki udział
węglowodanów. Mieszanki podstawowe.

24% biała Dari
15% Kardi
14% biały ryż
10% biała pszenica
6% ziarno Milo
4% ryż Paddy
4% Kanar
4% soczewica
4% biały Millet
4% siemię lniane
4% konopie
3% gryka
2% łuskany owiec
2% fasola mung
Wartość odżywcza
8,4% Surowy tłuszcz
13,5% Surowe białko
65,0% Węglowodany

18% żółta kukurydza Cribbs
18% czerwona kukurydza
12% białe Dari
12% biała pszenica
10% ziarno Milo
8% łuskany owies
6% Kardi
5% ryż paddy
3% czarne nasiona słonecznika
2% rzepak
2% Kanar
2% pszenica
2% nasiona konopi
Wartość odżywcza
11,04% surowe białko
6.66% tłuszcz surowy
64,3% węglowodany
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Podstawa mieszanki (25kg)

1

Mieszanka hodowlana z
czerwoną i żółtą kukurydzą
Cribbs

2

Mieszanka hodowlana z
żółtą kukurydzą Cribbs

24

Mieszanka hodowlana z
czerwoną francuską
kukurydzą Cribbs

Wartość odżywcza
3,8% Tłuszcze
14,4% Białko
62,1% Węglowodany

Wartość odżywcza
2,9% Tłuszcze
13,8% Białko
61,8% Węglowodany

Wartość odżywcza
3,8% Tłuszcze
14,6% Białko
61,8% Węglowodany

Mieszanka ta zawiera odpowiednią ilość roślin strączkowych, w ten
sposób podwyższona została zawartość białka. Czerwona kukurydza
(*) w tej mieszance pochodzi z Francji. Dzięki krótkiej drodze
transportu nie jest poddawana dodatkowemu suszeniu przez
podgrzewanie, jak ma to zazwyczaj miejsce w przypadku transportu
kukurydzy statkiem.

Wartość odżywcza

3

Mieszanka lotowa z czerwoną
i żółtą kukurydzą Cribbs

4

Mieszanka lotowa z żółtą
kukurydzą Cribbs

Wartość odżywcza

Wartość odżywcza

25

Lotowa mieszanka z czerwoną
francuską kukurydzą Cribbs

35,0% żółta kukurydza Cribbs (*)
32,0% groch (4 gatunki)
15,0% biała pszenica
10,0% biała Dari
5,0% nasiona Milo
3,0% Kardi
(*) Nr.1 = 17,5% Żółtej kukurydzy Cribbs
		
17,5 % Czerwonej francuskiej kukurydzy
Nr.24 = 35% Czerwonej francuskiej kukurydzy

3,8% Tłuszcze
14,2% Białko
62,9% Węglowodany

3,8% Tłuszcze
14,0% Białko
63,2% Węglowodany

3,8% Tłuszcze
14,4% Białko
62,6% Węglowodany

Mieszanka ta zawiera mniej roślin strączkowych a za to więcej dobrej
kukurydzy Cribbs, w ten sposób gołębie podczas sezonu lotów mogą
stworzyć większe rezerwy cukru i skrobi.

39% żółta kukurydza Cribbs (*)
23,5% groch (4 gatunki)
16,0% biała pszenica
6,0% biała Dari
6,0% ziarno Milo
3,5% wyka
3,0% fasola mung
3,0% Kardi
(*) Nr.3 = 19,5% Żółtej kukurydzy Cribbs
		
19,5% Czerwonej francuskiej kukurydzy
Nr.25 = 39% Czerwonej francuskiej kukurydzy
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Podstawa mieszanki (25kg)

Wartość odżywcza

5

Mieszanka pierzeniowa z
czerwoną i żółtą kukurydzą
Cribbs

6

Mieszanka pierzeniowa z
żółtą kukurydzą Cribbs

Wartość odżywcza

Wartość odżywcza

17

Mieszanka pierzeniowa
z czerwoną francuską
kukurydzą Cribbs
Bardzo urozmaicona mieszanka, bogata w nasiona
utrzymujące tłuszcz, który wspiera pierzenie.

5,7% Tłuszcze
14,3% Białko
60,9% Węglowodany

5,7% Tłuszcze
14,3% Białko
61,1% Węglowodany

5,7% Tłuszcze
14,5% Białko
60,6% Węglowodany

35% żółta kukurydza Cribbs (*)
21% groch (4gatunki)
15,0% biała pszenica
8,0% jęczmień
4,0% biała Dari
3,5% ziarno Milo
2,0% soczewica
2,0% Kardi
2,0% wyka
2,0% czarne nasiona słonecznika
2,0% siemię lniana
2,0% rzepak
1,5% gryka
(*) Nr.5 = 17,5 % Żółtej kukurydzy Cribbs
		
17,5% Czerwonej francuskiej kukurydzy
Nr.17 = 35% Czerwonej francuskiej kukurydzy
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Mieszanki standardowe (25kg)
Korzystna cena,
korzystne proporcje między wydajnością a ceną.
19

Standardowa hodowla na loty
32% żółta kukurydza Cribbs
33% groch (4 rodzaje)
16% pszenica
7% nasiona Milo
6% biała Dari
2% wyka
2% gryka
1% kardi
1% czarne nasiona słonecznika

21

Standardowa mieszanka
oczyszczająca
37,5% pszenica
37,0% jęczmień
12,0% ziarno Milo
6,0% biała Dari
2,5% Kardi
1,0% rzepak
1,0% gryka
1,0% biały Millet
1,0% siemię lniane
1,0% czarne nasiona słonecznika

dzy
zy

22

Wartość odżywcza
3,4% Tłuszcze
14,7% Białko
62,2% Węglowodany

Wartość odżywcza
3,4% Tłuszcze
15,3% Białka
65,7% Węglowodany

Standardowa mieszanka
pierzeniowa
35% żółta kukurydza Cribbs
20% groch (4 rodzaje)
17% pszenica
11% jęczmień
5,5% ziarno Milo
4,0% biała Dari
2,0% wyka
1,5% siemię lniane
1,5% rzepak
1,5% czarne nasiona słonecznika
1,0% kardi

Wartość odżywcza
4,7% Tłuszcze
13,3% Białka
62,7% Węglowodany
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Mieszanki standardowe (25kg)

913

EKO / 4-pory roku special
Mieszanka podstawowa przeznaczona do stosowania przez cały rok. Idealna
dla hodowców, którzy hobbystycznie trzymają ptaki a nimi nie lotują.
Gołębie lotowane potrzebują bardziej treściwych mieszanek przez cały rok.
37,5% Czerwona francuska kukurydza
23,0% Groszek – 3 rodzaje
21,5% Pszenica
18,0% Dari białe / czerwone
Wartość odżywcza
3,1% Tłuszcze
13,3% Białka
64,8% Węglowdany
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Gołębie rasowe (20kg)
Te dwie mieszanki dla gołębi rasowych są produkowanie na takim samym
poziomie wysokiej jakości i z najlepszych nasion i zbóż. Vanrobaeys oferuje dwie
mieszanki jako podstawowe odżywianie dla wszystkich gołębi rasowych.

51

Gołębie rasowe z kukurydzą
Jakościowa mieszanka podstawowa dla wszystkich ras gołębi
z kukurydzą. Opakowanie 20 kg.
20% pszenica biała
17% dari białe
15% Milo corn
10% kukurydza Popcorn
9% groch zielony mały
7,5% dunpeas
7,5% groch żółty mały
3% gryka
2% kardi
2% wyka
2% nasiona rzepaku
2% nasiona konopi
2% ziarno owsa
1% nasiona słonecznika prążkowane

52

Wartość odżywcza
4,2% Tłuszcze
14,2% Białko
61,5% Węglowodany

Gołębie rasowe bez kukurydzy
Jakościowa mieszanka podstawowa dla wszystkich ras gołębi
bez kukurydzy. Opakowanie 20 kg.
20% dari białe
19% pszenica biała
16,5% Milo corn
8,5% groch zielony mały
7,5% groch żółty mały
6% proso żółte
5% dunpeas
5% kardi
4% ryż paddy
3% wyka
2% ziarno owsa
1,5% fasolka Mung
1% nasiona słonecznika prążkowane
1% nasiona konopi

Wartość odżywcza
4,6% Tłuszcz
14,0% Białka
60,6% Węglowodany
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Kukurydza Cribbs

Suszona w sposób naturalny w suszarce
W roku 1965 rozpoczęliśmy produkcję mieszanek karmy dla gołębi. Od tego czasu staramy się stosować
do naszych mieszanek kukurydzę wysokiej jakości a Mianowice kukurydzę Cribbis (nazwa pochodzi z j.
francuskiego od słowa ‘dribler’ = wybierać, co najlepsze) suszoną na powietrzu.
Kukurydza ta suszona jest przez 6 miesięcy w sposób naturalny słońcem i wiatrem w suszarkach i jest
kukurydzą najlepszej jakości pod względem wartości odżywczych, cukru, skrobi oraz zdolności do
kiełkowania w przeciwieństwie do kukurydzy suszonej mechanicznie gorącym powietrzem. Przez
wszystkie te lata jesteśmy w bardzo dobrych stosunkach z rolnikami francuskimi, którzy produkują tę
kukurydzę i wykonują swój zawód wkładając w to serce.
Dziś możemy zagwarantować, że nasze mieszanki rokrocznie są i będą produkowane z kukurydzy
Cribbis, aby zagwarantować stale wysoką jakość.

30
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Rodzaje kukurydzy (25kg)

76

Francuska kukurydza
czerwona
Od lat stosuje się francuską kukurydzę czerwoną zamiast
kukurydzy Plata. Kukurydza ta jest nam dostarczana
bardzo szybko transportem lądowym zamiast
transportem wodnym. Kukurydza ta jest bardzo dobra
jakościowo i ma piękny czerwony kolor oraz naturalny
połysk.

78

Żółta kukurydza Cribbs
Znana nam od lat, bardzo dobra kukurydza Cribbs.
Suszona jest przez 5 do 6 miesięcy w sposób naturalny
słońcem i wiatrem w kolbach i dostarczana jest nam
zawsze pod koniec lutego lub początkiem marca.

198

Drobna kukurydza Cribbs
Nasza drobna kukurydza Cribbs suszona jest w ten sam
sposób co normalna kukurydza Cribbs nr 78. Ziarna tej
kukurydz są po prostu trochę mniejsze.

200

Kukurydza Cribbs Bordeaux
Ta kukurydza w kolorze bordo jest prawdziwym specjałem
na rynku zbożowym. Uprawiana jest specjalnie dla nas i
suszona w naturalny sposób w kolbach na słońcu i
wietrze. Kukurydza ta jest szczególnej jakości. Państwa
gołębie wysoko ocenią jej słodki smak.
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Różne

Kołacz do dziobania
dla gołębi
Środek uzupełniający karmę: minerały dla wszystkich
gołębi, do przyjmowania w dowolny sposób,
z dodatkiem anyżu i wystarczającym marglem
naturalnym (glina).

Kołacz do dziobania
w miseczce
Środek uzupełniający karmę: minerały dla wszystkich
gołębi. Dzięki suplementom mineralnym wspomagana
jest w sposób naturalny odbudowa kości i dobre
trawienie gołębi.

Ocet jabłkowy
Ocet jabłkowy produkowany jest ze starannie
wybranych jabłek. Ten produkt naturalny może być bez
problemu podawany gołębiom, dba o ich zdrowie,
naturalnie reguluje pracę jelit i lepszą kondycję.
Zastosowanie
- W okresie lotów: 1 łyżka na 1 litr wody przez 2 dni w
tygodniu.
- W okresie pierzenia: 1 łyżka na 1 litr wody 3-4 dni w
tygodniu.

Super Grit Mix
Ta optymalnie wyważona mieszanka minerałów
żwirowych składająca się w 100% z naturalnych
składników, zawiera wszystko, czego potrzebują gołębie
oprócz mieszanek Vanrobaeys. Dzięki mieszance ‘Super
Grit Mix’ gołębie otrzymają więcej siły, energii i witalności.
Ta mieszanka minerałowa jest konieczna po każdym
odbiciu zegara i jednocześnie jest delicją dla gołębi.
Vanrobaeys Super Grit Mix
- Wspomaga trawienie, tak że gołębie wydalają bez trudu.
- Przyczynia się do silnej budowy kości i z tego względu
ma duże znaczenie przede wszystkim przy hodowli
młodych gołębi.
- Zapobiega temu, że gołębie lecą w pole, przez co unika
się wielu problemów.

5 kg
10 kg
20 kg
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Różne

Witaminizowany proszek
mineralny czerwony
Witaminizowany proszek mineralny czerwony powinien
zawsze znajdować się w gołębniku do dyspozycji.

2 kg

5 kg 25 kg

Nasiona chwastów extra
Nasiona chwastów składają się z naturalnych małych,
drobnych nasion i ziół. Idealne w okresie pierzenia,
wspomagają tworzenie upierzenia, jako uzupełnienie
małych nasion lub Super Diety extra. Także,
jako przynęta stosowana przy karmie i wodzie.

1 kg

4 kg 20 kg

Orzechy białe i brązowe
Orzechy są nagrodą dla młodych i starych gołębi,
prawdziwy delikates dla gołębi. Idealne źródło energii
bogate w tłuszcze, proteiny i węglowodany. Wiele gołębi
jest łasych na orzechy, dlatego należy podawać je
pojedynczo.

1 kg

5 kg 25 kg

Gryt i czerwony kamień
Gryt i czerwony kamień przyczyniają się do dobrego
trawienia i wspomagają odbudowę kości jak i tworzenie
skorupy jaj. Gryt zawiera muszlę ostrygi, muszle
morskie, żwirek żołądkowy i kamień czerwony
składający się z 100% gliny. W celu lepszego
przyjmowania są kruszone na małe kawałeczki.

2,5 kg 5 kg 20 kg 25 kg
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Vanrobaeys Pharma
E-BOOSTER
Szybka regeneracja sił w Twojej hodowli
Zdrowa profilaktyka Twojej hodowli
E-BOOSTER to innowacyjny produkt, bogaty w tłuszcze i aminokwasy. Podczas lotów gołąb traci wszystkie
zapasy energii. Loty odbywające się w ciężkich warunkach pochłaniają z gołębia całą siłę. Ptaki wtedy są
na ‘rezerwie’ energetycznej. E-BOOSTER został opracowany właśnie w tym celu aby w szybki sposób
odbudować siły i formę naszych ptaków. Dzięki E-BOOSTER gołębie znacznie szybciej będą regenerować
się po locie, ładować rezerwy sił aby móc jak najlepiej zaprezentować się w kolejnym konkursie. W
momencie dużego wysiłku zwiększa się dopływ tlenu do mięśni. E-BOOSTER to prawdziwa dawka energii
dla ptaków.

20 g 250 g

1 saszetka (20 g)
na kg karmy

STOSOWANIE

- 20 g (2 łyżki stołowe ) na kg mieszanki paszowej
- zwilżonej wcześniej w oleju (poleca się zwilżać paszę
produktami ‘Magic Oil’ lub ‘Hyp 100’).
- loty do 400 km: 3 dni przed lotem konkursowym
- loty do 600 km: 2 dni przed koszowaniem
- loty od 600 km: 2 dni przed koszowaniem oraz w dniu
koszowania

SKŁADNIKI ANALITYCZNE

Surowe białko 3,57% Surowe włókno 0,00% Surowy
tłuszcz 32,46% Surowy popiół 27,08% Metionina
0,04% Lizyna 0,22% Sód 5,63%

SUPLEMENTY DIETY (NA KG)

> Witamina i prowitamina: 3a910 L-Karnityna
10.000 mg / Koenzymu Q10 1600 mg

SKŁAD

Olej kokosowy, Serwatka w proszku, Węglowodan SODU,
MSM (Metylosulfonylometan), Krzemionka, Sacharyna
Sodowa
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Diverse
Vanrobaeys Pharma
ENDURANCE+
Zdrowy probiotyk
Zdrowa profilaktyka Twojej hodowli
ENDURANCE+ to optymalnie zbilansowany suplement z ważnymi aminokwasami, witaminami, minerałami i
kwasami tłuszczowymi, wzbogacony starannie dobranymi substancjami ortomolekularnymi (substancjami
witalnymi) w celu stabilizacji flory u gołębi. Uzupełniając karmienie tym produktem, można wyraźnie poprawić
muskulaturę swoich ptaków oraz wzmocnić układ immunologiczny ptaków. Ponadto produkt ten prowadzi do
szybszego powrotu do zdrowia gołębi po różnorodnych chorobach, wysyłkach i stresie a szereg badań
naukowych pokazuje, że stosowanie podstawowych produktów metabolicznych hamuje rozwój grzybów i
działa optymalnie na naszą hodowle. Niezwykle ważne jest aby codziennie dostarczać wszystkich niezbędnych
dodatków i mikroelementów do organizmu ptaków. ENDURANCE+ to produkt związany z dobroczynnym
działaniem na cały organizm i stabilizacją naturalnej flory jelita.

20 g 250 g

1 saszetka (20 g)
na kg karmy

STOSOWANIE
Codziennie 20 g (2 łyzki stołowe) na
kg mieszanki paszowej - zwilżonej
wcześniej w oleju (poleca się zwilżać
paszę produktami MAGIC OIL,
HYP 100 lub BRONCHOSTAR)

SKŁAD
Węglan wapnia, Fosforan
jednowapniowy, Pieprz serwatkowy,
Olej kokosowy, Proszek grochu,
Chlorki sodu, Glukomannan,
Chelat magnezowy, Kwas
cytrynowy.

SKŁAD ANALITYCZNY
Surowe białko 23,69%, Włókno
surowe 0,70%, Surowy tłuszcz 7,73%,
Popiół surowy 44,99%, Mtionina
7,43%, Lizyna 10,50%, Wapń 4,26%,
Fosfor 1,75%, Sód 1,25%

SUPLEMENTY DIETY

> Witaminy i proowitaminy: 3a672a –Witamina A (octan retinylu) 500.000 IE
/ E671 - Witamina D3 (cholecalciferol) 100.000 IE / 3a700 - Witamina E (octan
tokoferylu) 10.000 mg / 3a710 - Witamina K3 (menadionsiarczan sodu) 250 mg
/ E300 - Witamina C (kwas askorbinowy)
5000 mg / 3a821 - Witamina B1 (monoazotan tiaminy) 2500 mg - Witamina
B2 (rybitol + flawina) 2500 mg / 3a841 – Wapń z grupy-D- pantotenian 2500
mg /3a831 - Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 2500 mg / Witamina
B12 (Cyjanokobalamina) 5000 mg / 3a315 - Witamina PP (niazyna) 2500 mg /
3a316 – Kwas foliowy 40 mg / 3a880 - Biotyna 30.000 mg / 3a890 – Choline
chloride 50.004 mg / 3a925 – Betanina HCl 50.000 mg /3a910 – L-karnityna
1000 mg / Koenzyn Q10 1000 mg
> Mikroelementy: E1- żelazo (siarczan(II)żelaza, monohydrat) 2500,2 mg /
3b202 – Jod (jodan wapnia)
100,44 mg / 3b304 - Kobalt (węglan (II)kobaltu) 104 mg / 3b409 Chlorowodorek 1250,1 mg / 3b506 – manganowy nawodniony chelat glicyny
6014,5 mg / 3b609 - Monohydrat chlorku cynku 2000 mg / 3b815 - Selen
(L-selenometionina) 25 mg
> Aminokwasy: Treonina 6%/ Tryptofan 3%

SUPRLEMENTY TECHNOLOGICZNE

> Suplementy technologiczne: E321 - Butylowany hydroksytoluen 100 mg

36

vanrobaeys-folder-2020-05-PL.indd 36

14/07/2020 15:21

Vanrobaeys Pharma

HYP 100

Napój regenracyjno - energetyczny
Napój regeneracyjno – energetyczny dla gołębi. Jest on unikatową kombinacją
elektrolitów, aminokwasów i minerałów działających na podstawie nośników,
energii, które przy utracie płynów (odwodnienie) dbają o natychmiastowe
zapotrzebowanie organizmu w wodę. Działanie jest lepsze i szybsze niż przy
tradycyjnych elektrolitach.

ZALETY DLA TWOJEJ HODOWLI
1.
2.
3.
4.

Szybsza regeneracja po locie.
Wspiera układ trawienny po wysiłku i stresie.
egeneracja flory jelitowej po szczepieniach.
Pomaga lepiej przyswajać minerały, zapobiega odwodnieniu po dużym stresie.

STOSOWANIE

Okres lotów: Po locie (natychmiast po powrocie do domu) i kolejnego dnia
(szybsza regeneracja) - 30 ml na litr wody. W dzień koszowania - rano 20 ml na
litr wody lub na 1 kg karmy (zwiększenie sprawności i zahamowanie uczcia
pragnienia).
Okres stresowych sytuacji i chorób: Przez 5 kolejnych dni przy zwiększonym
stresie i po odbytej chorobie – 20 ml na litr wody. Przy biegunce zwiększyć dawkę
do 30 ml na litr wody.
Okres rozrodu: Tygodniowo przez 2 lub 3 dni – 20 ml na litr wody lub na kg
karmy. Przy spadku nadmiaru minerałów i dużym wysyłku zwiększyć dawkę do 30
ml
na litr wody. Podczas karmienia młodych podawać przez 5 kolejnych dni – 20 ml
na litr wody lub kg karmy.
Okres pierzenia: Tygodniowo przez 2 lub 3 dni – 20 ml na litr wody lub na kg
karmy. Przy spadku formy i utraty minerałów zwiększyć do 30 ml na litr wody.
Dodatkowe zalecenia: Po otwarciu przechowywać w temperaturze pokojowej
oraz w suchym i ciemnym miejscu. Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla
gołębi. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

HYP 100 JEST OPRACOWANY, PRZETESTOWANY I
POLECANY PRZEZ MISTRZÓW!
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Vanrobaeys Pharma
szkic dziób dolny

dziób górny

BRONCHOSTAR
Tonik na czystsze
drogi oddechowe

1 język
4 wejście do tchawicy

4 otwór nosowy
5+6 szczelina powietrza

Aktywuje własne siły odpornościowe organizmu i wspiera
wydolność dróg oddechowych za pomocą tymianka, lukrecji,
żeń-szenia, mięty i innych olejków eterycznych.
Infekcje dróg oddechowych zalicza się do najczęściej występujących chorób gołębi w okresie lotów. Najczęściej spotykane są
infekcje górnych dróg oddechowych (nos, zatoki, gardło i krtań) lub infekcje dolnych dróg oddechowych (tchawica, oskrzela),
które można obecnie szybko ustalić za pomocą endoskopu w specjalistycznych gabinetach lekarskich. Najczęściej następuje
to od 5 lotu w zawodach i prowadzi do utraty szansy na wygraną, ponieważ ciężko jest tę stratę nadrobić do końca sezonu.
Ważne jest zapobieganie / utrzymanie naturalnych sił odpornościowych oskrzeli. BronchoStar jest syropem ziołowym
wspomagającym oddychanie, wzrost apetytu i wzmocnienie naturalnych sił odpornościowych. Wysokiej jakości skład
ziołowy zawierający między innymi tymianek, anyż, … jest wspaniale zintegrowany z całorocznym planem zdrowotnym
nowych produktów Star firmy Vanrobaeys. Tym samym hodowca gołębi dostaje w okresie zimy do ręki naturalne
zaopatrzenie dla obciążonych dróg oddechowych gołębi po okresie lotów i może przezwyciężyć to obciążenie aktywując
wzmocnienie własnych sił odpornościowych gołębi. Pleca się zaplanowanie kontroli endoskopowej u weterynarza na 6
tygodni przed rozpoczęciem lotów, aby optymalnie przygotować się do startu w nowym sezonie. Świetnym uzupełnieniem
utrzymania formy podczas lotów jest zastosowanie innych nowych produktów Star firmy Vanrobaeys.

•
•

500ml

•
•

Zwiększa odporność
Działa jako środek dezynefujący a jednocześnie chroni
górne drogi oddechowe
Chroni naturalny śluz odblokowuje nos i drogi oddechowe
Idealnie czyste drogi oddechowe

PRAWIDŁOWE DAWKOWANIE

W okresie lotów: 10 ml na kg karmy 2 razy na początku tygodnia.
W okresie zimy: 3 razy w tygodniu 10 ml na kg karmy.
W połączeniu z Pulver Starprodukte: 10ml na kg karm.

SKŁAD
Sorbitol, gliceryna

DODATKI DIETETYCZNE
Mieszanka substancji aromatycznych

SKŁADNIKI ANALITYCZNE
Surowe tłuszcze i oleje < 0,2%, surowe białko 0,5%, surowy błonnik 0,1%, surowy
popiół 1,08%, sód 448mg/kg, lizyna 0,02g/kg, metionina <0,02g/kg.
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Vanrobaeys Pharma

Opracowane, przetestowane i polecane przez mistrzów!

GUY VAN DER AUWERA
& SOHN (BE)

GINO & JASPER CLICQUE (BE)

JOËL VERSCHOOT (BE)

KURT PLATTEEUW (BE)

11 krajowy champion młode gołębie
konkurs KBDB 2018 – długi dystans

1 National Ace Old KBDB 2018
długi dystans

1 nagroda w konkursie Limoges 1, na
13.576 gołębi 2019 r.

1 - 2 krajowa nagroda konkurs KBDB
2018 – długi dystans

1 Olympic Ace KBDB Poland 2018
długi dystans

1 nagroda w konkursie Aurillac, na
3.584 gołębi 2019 r.

1 Provincial Châteauroux			
z 2.394 sztuk rocznych gołębi 2018

2 krajowa nagroda wśród gołębi
starych w konkursie KBDB 2018 r.
– ekstremalny średni dystans

1 - 3 - 4 - 35 - 55 - 78 - 82 …
National Angouleme z 4564 sztuk
gołębi

1 nagroda w konkursie Souillac, na
4.056 gołębi 2019 r.

1 Semi Provincial Ecouen			
z 7.745 sztuk rocznych gołębi 2018

2 nagroda w konkursie Châteauroux II,
na 13.098 gołębi 2018 r.

2 National Champion Old KBDB 2018
długi dystans

1 krajowa nagroda na gołębie stare w
konkursie KBDB dystans ciężki średni 2019

2 nagorda w konkursie Limoges II,
na 1.0770 gołębi 2019 r.

4 - 5 - 9 nagroda w konkursie KBDB
loty starych – ekstremalny średni
dystans

1 krajowa nagroda w konkursie Bourges
na 17.969 młodych gołębi 2019

2 nagroda w krajowym konkursie
Souillac 2019, na 4.056 młodych gołębi

124 nagrody w top 100 krajowych
hodowców w 2018 r.

STEFAAN LAMBRECHTS (BE)

STABEL & SOHN (NL)

MARTENS & SOHN (NL)

1 National ace pigeon średni dystans
młode gołębie KBDB 2018

1 nagroda w konkursie Niergnies

1 - 2 National Chateauroux 2018		
z 27.656 stare gołębie

1 Provincial Chateauroux			
z 2.549 sztuk młodych gołębi 2017
1 Nationaal B1 Chateauroux		
z 3.850 sztuk młodych gołębi 2017

1 - 12 National Ace młode gołębie
średni dystans KBDB 2018
8 National Champion młode gołębie
średni dystans KBDB 2018
7 - 10 National Ace roczniaki
średni dystans KBDB 2018

1 nagroda w konkursie Orleans S1A
2018 na 7.008 gołębi
1 nagroda w konkursie Quievrain 2018
Union Rayon 4 2018 na 3.067 gołębi
2 miejce w locie Provinciaal Morlincourt
2018 na 17.350 gołębi

1 - 2 nagroda w konkursie Tulle na
5.323 gołębie 2018 r.

1 Champion WHZB kat. 3 stare gołębie
2018
1 provincial Ace Wefo stare gołębie
długi dystans
2 provincial Provincial z Limburg 2018

1 National B1 Bourges			
z 2.836 sztuk rocznych gołębi 2018
1 National B1 Bourges			
z 7.477 sztuk młodych gołębi 2018

39

vanrobaeys-folder-2020-05-PL.indd 39

14/07/2020 15:22

Wyłączny dystrybutor mieszanek Vanrobaeys na Polskę:
FHU ‘KASIA’ ROMAN SOBERA
Święte 80
55-300 Środa Śląska
Tel 71/ 317 15 94
Tel/Fax 71/ 396 25 57
Kom: 506 027 413
fhukasia@wp.pl
www.fhukasia.pl

VANROBAEYS Belgia
Priester Coulonstraat 100
B-8930 Rekkem
T +32 56 41 24 07
info@vanrobaeysbelgium.com

www.vanrobaeysbelgium.com
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