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Čenkovce, 930 39 Zlaté Klasy, Slovenská republika
Tel.: 00421 (0)31 569 27 92, 569 25 98, 560 35 52, Fax: 00421 (0)31 560 35 51
E-mail: agrolens@agrolens.sk
http://www.agrolens.sk

Slovenský výrobca kŕmnych zmesí pre poštové holuby
Miešame kŕmne zmesi podľa Vašich
receptúr a požiadaviek
Otváracie hodiny (po. - pia.)
od 7.30 do 15.00 hod.

Kŕmna zmes “ŠPECIÁL”

Kontakt:
+421 918 864 163
+421 905 644 470
+421 905 644 469

Zloženie:
kukurica žltá
hrach
jačmeň
pšenica
slnečnica
repka
ľanové semeno
cirok
proso
peluška
kardi

Zloženie:

kukurica žltá
20 %
kukurica červená 10 %
hrach
6%
šošovica
2%
jačmeň
9%
pšenica
25 %
slnečnica
8%
repka
4%
ľanové semeno
1%
cirok
2%
proso
2%
peluška
6%
vika
2%
ovos nahý
1%
kardi
2%

Kŕmna zmes “ZIMNÁ”

PREDAJNÉ MIESTA

GRANULOVANÁ KŔMNA AGROLENS Čenkovceee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ZMES “ZÁVODNÁ”
Zloženie:
Kukurica žltá,
Kukurica červená,
Hrach, Šošovica
Jačmeň, Pšenica
Slnečnica, Repka
Ľanové semeno,
Cirok, Proso,
Peluška, Vika,
Ovos, Kardi, Sója
Humac natur
Vitaplastin forte
Vitamin C s glukózou
Pivovarské droždie

Predajňa AGRODANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Chabada Jozeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Edita Kupková – ZELOSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Záhradkárske a chovateľské potrebyyy
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

RYVA s.r.o...............................................
Chovateľské potrebyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ján Motlooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Chovateľské potrebyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Kocian – Chovateľské potreby,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Chovateľské potreby Čárlyyy
Ch
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Animal Feedddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
TOMÁŠ spol. s r.o.............................................
BONAMIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KUTILCENTRUM s.r.o........................
......................................................
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Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho SR
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25 %
10 %
25 %
30 %
1%
1%
1%
2%
2%
2%
1%

RET LC s.r.o......................................................
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ANIMAL FOOD s.r.o..........................................
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Vážení priatelia,
v prvom rade by som vám rada zaželala všetko najlepšie v
Novom roku 2020, predovšetkým pevné zdravie, životnú
pohodu a veľa holubárskych úspechov.
Dostáva sa vám do rúk nový odborný mesačník pre chovateľov poštových holubov, ktorý začíname vydávať pre
vás už v apríli, kedy sa do vašich poštových schránok dostane prvé číslo. K jeho vydávaniu nás vedie hneď niekoľko
dôvodov. V prvom rade je to absencia tlačeného média s
touto tematikou, ako na Slovensku, tak aj v Českej republike. Nie všetci sme zruční v práci s počítačom, a preto
dozvedieť sa niečo nové z domova alebo zo sveta chovateľov poštových holubov je niekedy problém. Tlačená
podoba časopisu je na druhej strane niečo, čo nám prinesie ešte väčšiu pohodu pri šálke kávy alebo len chvíľku
voľného času.
Naším cieľom je prinášať vám mesiac čo mesiac zaujímavé
rubriky, kde si každý z vás nepochybne nájde to, čo ho
najviac zaujíma zo života poštových holubov. Pozrieme sa
tiež do „kuchyne“ šampiónov vo svete, ale aj k majstrom
tohto športu na Slovensku a v Čechách. Odborníci sa
podelia o svoje skúsenosti v oblasti zdravotno-veterinárnej
starostlivosti, genetiky, mikrobiológie i výživy poštových
holubov. Nezabudneme ani na dobré rady v príprave ho
lubov na pretekársku sezónu. Či to už budú dobré rady
v príprave, alebo samotnom pretekovom „kolotoči“, v
našom odbornom mesačníku budeme publikovať to
najlepšie, o čo sa naši a zahraniční odborníci s vami
podelia.
Samozrejmosťou budú dobré rady v príprave na chovnú
sezónu, dôležité a praktické rady z jej priebehu, ako aj z
obdobia pokoja na holubníku.
Tí z vás, ktorí si radi zmajstrujú niečo do svojich holubníkov, nájdu z času na čas aj návody na výrobu užitočných
pomôcok a zariadení, ktoré sú lacné, ale veľmi prospešné
pre váš chov.
Nakoniec by som rada požiadala tých, ktorí majú záľubu
v písaní, aby sa pridali do nášho kolektívu a prispievali
do časopisu svojimi cennými skúsenosťami. Budeme sa
tešiť aj na informácie z vašich regiónov, ktoré takisto radi
uverejníme. Letu zdar!
Mgr. Mária Májeková
Šéfredaktorka
Holubárska Revue
sefredaktor@holubarskycasopis.sk
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Monumenty holubárskeho športu
Autor: Ad Schaerlaeckens,
preklad: Dipl. Ing. Bohumír Horr, PhD.
Autori prispievajúci do holubárskych časopisov čelia
dvom problémom, ktoré iní autori nemajú.
1.
Ich články sú čítané mnohými typmi čitateľov:
obyčajnými a jednoduchými chovateľmi, ale tiež vedcami, nováčikmi v holubárskom športe, ako aj výbornými
šampiónmi.
2.
Druhý problém je, že ľudia majú rôzne záujmy.
Myslím, že som sa vyjadril jasne. Jedna z vecí, ktoré sú
veľmi dôležité v tomto športe, je prostredie, v ktorom
naše holuby žijú. Presnejšie: HOLUBNÍK. Šampióni
nebudú mať záujem o túto tému. Prečo nie? Pretože je
to úspešný pretekár, ktorý má výborné výsledky, jeho
holubník je s najväčšou pravdepodobnosťou ideálny pre
holuby. Tak to je!
Ostatní chovatelia, ktorí až tak úspešní nie sú, sa môžu
domnievať, že holubník je príčinou ich neúspechu. Majú
problém so svojím holubníkom? Pre týchto chovateľov
bude téma holubníka veľmi zaujímavá.
Ďalší príklad: Coli a Adeno. Ak je niekto, kto o tomto
probléme ešte nepočul (žehnaj mu Boh), tento nebude
mať záujem o čítanie článkov s touto tematikou. Je to celkom normálne. Ale opäť to bude celkom iné pre tých, čo
neustále čelia zdravotným problémom holubov, a budú
čítať všetko, čo im pomôže tomuto problému čeliť.
V Japonsku, Amerike a v Európe mnohých chovateľov
zaujímajú „veľké mená“, ktoré sú tak veľké, že sa stali
súčasťou histórie nášho holubárskeho športu. O niektorých zo „Zlatých časov“ by som rád napísal v tomto
čísle a dopredu sa ospravedlňujem tým, ktorých táto
téma nie veľmi zaujíma.
Píšem v abecednom poradí a nemám úmysel byť úplný.
V tomto športe sa nedá urobiť hrubá čiara, nad ktorou sú
tí slávni, a pod ňou tí, ktorí slávni nie sú.

JAN AARDEN
Toto meno je akýsi symbol pre mnohých úspešných na
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dlhé trate v Belgicku a v Holandsku v posledných rokoch.
Veľa chovateľov tvrdí, že majú práve túto líniu Aarden.
Pôvod holubov Jan Aarden (zomrel v roku 1960) siaha
do obdobia Delbara, Meestersa, Dugguffroya, Barendrechta a Schouterena. Najslávnejšie holuby, ktoré vlastnil
a pochádzajú z jeho holubníka, boli „Zilervosje“, „86“,
„38“ a jeho brat „49“. Nepriamo tiež „Dolle van Geel“......
……………

foto: „Dolle van Geel“

Celý článok si môžete prečítať v prvom čísle
časopisu Holubárska Revue v apríli 2020.
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Zoofood P/L

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na
prevenciu a liečbu Mykoplazmózy,
Sinuitídy, Bronchitídy, katarálnych infekcií respiračného traktu a zníženej
imunity poštových holubov.

Nuovo Apacox

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu a liečbu Kokcidiózy poštových holubov..
Je vhodný v príprave na pretekovú sezónu a počas
pretekovej sezóny. Odporúčame podávať spolu s
prípravkom NUOVO TRICOFOOD.
vod
100 ml balenie postačí na cca 50 – 100 litrov vody.

Nuovo Tricofood

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu a liečbu Trichomoniázy a Histomoniázy poštových holubov. Je vhodný v príprave na pretekovú
sezónu a počas pretekovej sezóny. Odporúčame
podávať spolu s prípravkom NUOVO APACOX.
vod
100 ml balenie postačí na cca 50 – 100 litrov vody.

APA 3

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu a liečbu Taxoplazmózy, Kokcidiózy a Trichomoniázy poštových holubov. Je vhodný v príprave
na pretekovú a chovnú sezónu a počas pretekovej
a chovnej sezóny.
100 ml balenie postačí na cca 30 – 50 litrov vod
vody.

Apastress

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu po-pretekového syndrómu a prevenciu stresu
pred pretekom (košovanie, transport a pod.) poštových holubov. Je vhodný v pretekovej sezóne.
50 ml balenie postačí na cca 25 - 50 litrov vody.

Biointegra

Práškový prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu a liečbu tráviaceho traktu, avitaminóz a popretekového syndrómu poštových holubov. Zabezpečuje rovnováhu a harmóniu organizmu holuba a
preventívne bráni rozmnožovaniu nežiadúcich baktérií v tráviacom trakte. Zvyšuje príjem krmiva a jeho
lepšiu konverziu holubom. Je vhodný v príprave na
pretekovú a chovnú sezónu a počas pretekovej a
chovnej sezóny.

Nuovo GI.RO.VIT.

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu a
liečbu avitaminóz, zníženého príjmu krmiva a priaznivo
pôsobí na tvorbu peria a na regeneráciu po preteku. Je
vhodný v príprave na pretekovú a chovnú sezónu a
počas pretekovej a chovnej sezóny.
vod
100 ml balenie postačí na cca 100 litrov vody.

Privirum

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na odčervenie
(endoparazity) poštových holubov. Je vhodný v príprave
na pretekovú a chovnú sezónu a počas pretekovej a
chovnej sezóny. Nemá nežiadúce vedľajšie účinky, ako
tomu je pri použití chemických antihelmintík (deformované perie a pod.). 100 ml balenie postačí na cca 50 100 litrov vody.

Apasyl

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu
a liečbu pečene, mycotoxíny, hepatoxicita, po aplikácii
antibiotík a celková detoxikácia organizmu poštových
holubov. Je vhodný v príprave na pretekovú a chovnú
sezónu a počas pretekovej a chovnej sezóny. 100 ml
vod
balenie postačí na cca 100 – 150 litrov vody.

Nuovo Apasprint

Tekutý prípravok (100% prírodný) určený na stimuláciu
znášky vajec, liečbu porúch plodnosti a stimuluje pohlavnú aktivitu poštových holubov. Je vhodný v príprave na
chovnú sezónu a počas chovnej sezóny.
100 ml balenie postačí na cca 100 litrov vody.

Nuovo GR

Tekutý alebo práškový prípravok (100% prírodný) určený na prevenciu a liečbu Salmonelózy, Colibacilózy,
Enteritídy, hnačkových ochorení a oslabeného imunitného systému poštových holubov. Je vhodný v príprave
na pretekovú a chovnú sezónu a počas pretekovej a
sezón
chovnej sezóny.
100 ml balenie postačí na cca 100 litrov vody.

Building 1

Kapsule (100% prírodné) určené na podporenie obnovy
a regenerácie svalstva poštových holubov. Je vhodný v
pretekovej sezóne.

Výhradný dovozca a distribútor pre SR a ČR:
PTH s.r.o., Nedbalova 3820/12, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Tel: +421 948 735 150 e-mail: pth@pth.sk web: www.greenvet.sk
Holubársky e-shop:

www.pth.sk
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Zdravotno-veterinárna
rubrika

Vakcinovať či nie?
Autor: Dr. Peter Boskamp, Pigeon Vet Center Holandsko
Preklad: Dipl. Ing. Bohumír Horr, PhD.
„Lovci“ faktov z denníkov the Washington Post a the
New York Times zistili, že Donald Trump povedal
lož takmer trinásťtisíckrát za prvých tisíc dní v úrade
prezidenta USA. Títo „lovci“ faktov tiež vypočítali, že
prezident Trump klamal v priemere trinásťkrát denne.
Našimi európskymi očami je to takmer nepredstaviteľné,
že sa dá beztrestne toľkokrát klamať, akoby to bola celkom normálna vec na celom svete. Ale v USA polovica
populácie nemá vôbec žiadny problém s prezidentom,
ktorého druhé ja je klamať. Toto sa mi javí oveľa nebezpečnejšie ako samotné Trumpovo klamanie. Stará pravda
hovorí, že tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou.
Ale klame sa nielen v politike. Predovšetkým na sociálnych sieťach sa pravda často ignoruje. Fakty, alebo aspoň vyhlásenia, ktoré sa dostávajú na oči širokej verejnosti bez akýchkoľvek obmedzení, sa stávajú pre mnohých
„čistou“ pravdou.
Tak alebo onak, sú tu firmy a firmy, ktoré zámerne uverejňujú informácie, aby zasiali zrnko pochybností. Takéto
pravdy - nepravdy sú potom definované ako skutočné
pravdy. Samozrejme, že potom nastáva znepokojenie v
mnohých oblastiach.
Ak zostaneme bližšie „k domu“ a obmedzíme sa na
náš holubársky šport, o to viac som prekvapený tým, že
niektoré vízie sú neskôr deklarované ako čistá a absolútna pravda. Nedávno som čítal na jednej zo sociálnych
sietí výrok holubára, že „každý predsa vie, že sa nedá
použiť proti vírusom vakcinácia“! Aj keď iný účastník
tejto sociálnej siete upozornil pisateľa na jeho absurdný
výrok, zrnko pochybností už bolo zasiate. Pisateľ dostal
veľa „lajkov“ od iných účastníkov spolu s pozitívnymi
komentármi, že je to pravda, a nemusíte byť študovaní,
aby ste vedeli, že proti vírusom sa nedá vakcinovať. Viac
pravdivo sa to napísať už ani nedalo. A či všetci nevakcinujeme proti Paramyxo každý rok? A to je tiež vírus!
Práve z tohto dôvodu chcem písať o vírusoch, v súvislosti
s ktorými je tu veľa nejasností. Určite tu nebudem blahorečiť vakcínam. Vedzte, že som voči nim veľmi kritický.
Veľakrát vakcíny, resp. nosiče vakcín, obsahujú látky,
ktoré sú zdraviu škodlivé. Vakcíny by mali byť pod drobnohľadom nás všetkých, aj keď treba uznať ich obrovský
potenciál v záchrane života, a to nielen ľudského.
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Nedávno som mal rozhovor s jedným holubárom, ktorý
mi tvrdil, že svoje holuby už šesť rokov nevakcinoval proti
Paramyxo. „Každý predsa vie, že holuby ochorejú práve z
vakcinácie.“ Náš rozhovor sa tu aj skončil. Po jeho tvrdení
nemalo význam presviedčať ho o opaku. Žiaľ, pomerne
často počujem a čítam takéto absurdné tvrdenia.
Paramyxo je choroba, ktorú spôsobuje vírus. V tomto
prípade je holubár, ktorý tvrdil, že proti vírusom sa nedá
vakcinovať, úplne vedľa. Ak by sme nemali vakcínu proti
tejto chorobe, náš holubársky šport by vymizol už v 80tych rokoch minulého storočia.
V Európe je vakcinácia proti Paramyxo povinná (mandatórna). Holuby, ktoré boli vakcinované proti Paramyxo,
obyčajne nevykazujú syndrómy tejto choroby. Je všeobecne odporúčané vakcinovať mladé holuby dvakrát proti
tejto chorobe. Mnohí chovatelia poštových holubov by
asi nevakcinovali vôbec, ak by očkovanie nebolo povinné.
Dve vakcinácie sú ale pre mnohých príliš komplikovaná
cesta. Mnohí však túto cestu podstúpia a neľutujú.
Je tu aj ďalší, v našich európskych chovoch hojne
rozšírený vírus. Cirkovírus! Tento vírus môže bez predchádzajúcich syndrómov spôsobiť veľké problémy. Tak
ako sa to týka aj iných vírusov. Vo väčšine záleží na
okolnostiach, či vírus „udrie“ alebo nie. Rovnako ako u
človeka. Každý v sebe nesieme vírusy určitých ochorení.
Ak nastanú priaznivé okolnosti v organizme, choroba
prepukne.
Cirkovírus može oslabiť imunitu holuba vo väčšej alebo
menšej miere v závislosti od veku holuba, v ktorej je
týmto vírusom nakazený. Najčastejšie to závisí od telesnej
kondície a stavu črevnej mikroflóry. Preto je najväčšie
množstvo holubov nakazených v prvom roku ich života.
Odporcovia vakcinácie kričia najhlasnejšie, že tento vírus
pre holuby nie je dôležitý. Úprimne pochybujem o ich
tvrdení.

foto: Správny spôsob vakcinácie holubov
Keď je holub nakazený týmto vírusom v mladom veku, a
v tomto období sú mladé holuby oveľa vnímavejšie, prejavia sa veľmi často aj sprievodné infekcie, ako bakteriálneho, tak aj vírusového pôvodu. Ich obranný mechanizmus je jednoducho oslabený. Len si toho v prvej chvíli

nevšimnete. Človek nakazený HIV vírusom tiež vyzerá
celkom normálne a zdravo, kým sa neobjavia príznaky
AIDS.
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Návšteva u majstra
Jozef Korec ml. – 5-násobný GM OZ Nitra

E

N

E

N

ÁV

E

N

PR

ÁV

ÁV

PR

ES

N
ES

R

N

SP

foto: Subkutánna vakcinácia
Je znepokojujúce, že oba celkom odlišné vírusy „sídlia“ v
obrannom mechanizme hostiteľa (v tomto prípade holuba). Infekcie, ktoré sú celkom nepozorovateľné, môžu
zrazu bez predchádzajúceho upozornenia spôsobiť veľké
problémy. Napríklad herpes vírus je jeden z tých, ktoré
.......

Celý článok si môžete prečítať v prvom čísle
časopisu Holubárska Revue v apríli 2020.

Staňte sa súčasťou nášho
testovacieho programu.
Ponúkame bezplatne holuby z nášho
chovu do pretekovej sezóny 2020.
Viac info na našich webových
stránkach

www.ekofarmar.sk
Ponúkame línie:

Leo Heremans, Karel Ceusters, Gerard Koopman,
Pieter Veenstra, Karel Schellens, Andreas Drappa, Gunter Prange, S. van Elsacker-Jepsen, Ludo
Claessens,
J. Aarden, A. Schaerlaeckens, Gebr. Janssen, de
Klak, Michael Rudorfer, Rossi Eckelhardt, Delbar, Stichelbout, Dikr van den Bulck, Herbots
Gebr., P. Chytil,
Hermes, a.i.

foto 1: Jozef Korec ml. po úspešnej sezóne
Veľkí šampióni väčšinou hovoria, že vyhrať
nie je také ťažké, ako toto víťazstvo obhájiť. A obhájiť
ho štyrikrát a dvakrát po sebe, to už vyžaduje skutočné
majstrovstvo.
Osobne mám to šťastie, že takéhoto „mága“
holubárskeho športu osobne poznám. Jozef Korec ml. sa
narodil v roku 1977. Patrí teda do skupiny tých mladších
v tomto športe a v tomto roku začína svoju pätnástu
sezónu. Čo je na tom také zvláštne? Mnoho!
Za štrnásť rokov asi dokázal viac ako mnoho
iných chovateľov za celý svoj holubársky život. K piatim titulom GM OZ NR (2010, 2012, 2017, 2018, 2019)
treba spomenúť titul Majstra Slovenska ročných holubov
v roku 2014 a titul MS DTv r. 2015, a mnoho ďalších
prvenstiev v jednotlivých kategóriách, či už v rámci OZ,
alebo RZ. O účastiach na Olympiádach nehovoriac. O
takomto človeku, to sa píše dobre.
„Jožko“, ako mu hovoria jeho kamaráti, nemal k
holubom ďaleko už od útleho detstva, pretože jeho otec
Jozef Korec st. holubári s poštovými holubmi už niečo
okolo štyroch dekád. Jožko ale akosi nemal „chuť“ na
poštové holuby, a tak sa už od detstva venoval rôznym
okrasným plemenám holubov. Holub ako holub, poviete
si. Tí, ktorí sa venujú chovu okrasných plemien, mi dajú
určite za pravdu, že chov a starostlivosť je úplne iná, ako
chov poštových holubov.
o Ako si sa teda dostal k poštovému holubárstvu? Kde nastal ten zlom, kedy si si povedal, že už bolo dosť okrasných
holubov a začal si chovať poštové holuby?
Odpoveď:
Bolo to v roku, keď ………

Celý článok si môžete prečítať v prvom čísle
časopisu Holubárska Revue v apríli 2020.
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!!
“Bony
Bio SyStem”
NEW

WWW.BONYFARMA.COM

Bony Farma gaat een stapje verder
met het Bony Bio Systeem, bestaande
uit de volgende 3 producten: Bony Bio
Boost, Bony Bio B.M.T en Bony Bio
Compleet.

Bony Farma goes a step further
with the Bony Bio System, consisting
of the following 3 products: Bony Bio
Boost, Bony Bio B.M.T and Bony Bio
Complete.

Nous allons encore plus loin
Bony Bio System, consistant en
3 produits suivants: Bony Bio Boost,
Bony Bio B.M.T. et Bony Bio Complète.

BONY BIO B.M.T. is een product
dat uitermate geschikt is voor de
basisconditie van de duiven.

BONY BIO B.M.T. is a product that
is extremely suitable for the basic
condition of the pigeons.

BONY BIO B.M.T. est un produit qui
est très adapté à la condition de base
des pigeons.

BONY BIO COMPLEET kan worden
gebruikt ter verbetering van de
darmflora. Daardoor zeer geschikt
voor de preventieve gezondheidszorg.

BONY BIO COMPLETE can be used
to improve the intestinal flora.
Therefore very suitable for preventive
healthcare.

BONY BIO COMPLÈTE peut être
utilisé pour améliorer la flore intestinale.
Par conséquent très approprié pour les
soins de santé préventifs.

BONY BIO BOOST is samengesteld
uit mono-, di-, en triglyceriden van
vetzuren. Onderzoek heeft aangetoont
dat deze glyceriden met een korte
en middellange keten, antibacteriële
en antivirale dierlijke prestatieverbeterende eigenschappen bezitten. Bony Bio Boost bevat juist
deze vetzuren om gram-negatieve
pathogene bacteriën te remmen en
worden tevens vetomhulde virussen
gedeactiveerd. Bovendien kunnen
deze ziekteverwekkers geen resisentie
ontwikkelen tegen deze glyceriden.

BONY BIO BOOST is composed of
mono-, di- and triglycerides of fatty
acids. Research has shown that these
short and medium-chain glycerides
possess antibacterial and antiviral
animal performance-enhancing properties. Bony Bio Boost contains
precisely these fatty acids to inhibit
gram-negative pathogenic bacteria
and to deactivate fat-enveloped
viruses. In addition, these pathogens
cannot develop a resistance against
these glycerides.

BONY BIO BOOST est composé
de mono-, de di- et de triglycérides
d’acides gras. La recherche a montré
que ces courte et moyenne chaîne
glycérides possèdent des propriétés
antibactériennes et antivirales et
améliorant la performance des
animaux. Bony Bio Boost contient
précisément ces acides gras pour
inhiber les bactéries pathogènes à
Gram négatif et les virus à enveloppe
grasse sont également désactivés. De
plus, ces pathogènes ne peuvent pas
développer de résistance contre ces
glycérides.

!!

NEW

BONY PREVISAL
is samengesteld uit mono-, di-,
en triglyceriden va propionzuur
en
boterzuur.
Onderzoek
heeft aangetoond dat deze
glyceriden bijdragen aan het
reduceren van Salmonella
infecties. Bony PreviSal zorgt
op natuurlijke wijze voor
een verdedigingslinie tegen
Salmonella.

BONY PREVISAL
is composed of mono-, di-, and
triglycerides of propionic acid
and butyric acid. Research has
shown that these glycerides
contribute
to
reducing
Salmonella infections. Bony
PreviSal provides naturally
a
defense
line
against
Salmonella.

BONY PREVISAL
est composé de mono-, de
di- et de triglycérides d’acide
propionique
et
d’acide
butyrique. La recherche a
montré que ces glycérides
contribuent à réduire les
infections à Salmonella. Bony
PreviSal fournit naturellement
une défense contre Salmonella.

BONY FARMA PIGEONS PRODUCTS

• Bony A-Booster • Bony Air • Bony Active Iron • Bony B.M.T. • Bony Basic-T • Bony Basic Essence • Bony Bio B.M.T. • Bony Bio Boost • Bony Bio Complete • Bony
Brewer’s Yeast • Bony Bonichol • Bony Bonisol • Bony Bronchicron • Bony Cat Plus • Bony Herb Tea • Bony Electrolytes Mix • Bony Endurance • Bony Farvisol w.o. •
Bony Recovery Capsules • Bony Iron Boost • Bony Youngest Powder • Bony Garlic • Bony Garlic Alliicine • Bony M Mineral Mix Basic • Bony M Mineral Mix Superior •
Bony Mineral • Bony MR Plus • Bony Moulting Seed • Bony Nose Drops • Bony Omega 3 Breeding Oil • Bony Omega 3 Flight Oil • Bony Omega 3 Flight Oil 20.000 • Bony
Omega Nucleovit • Bony Omega Flight Oil 2.0 • Bony Eyedrops • Bony Oregano Powder 10% • Bony Oregano Liquid 10% • Bony PreviSal • Bony Power Glutavit • Bony
Probiotics • Bony Moultingvitamins • Bony S.G.R. • Bony Special Force • Bony Sambucca Plus • Bony Wheat Germ Oil • Bony Trainingsmix • Bony Usneano Plus • Bony
Vitacaps • Bony Flight Vitamins Plus • Bony Fluid Sheep Fat • Bony Flightsupport • Bony Black Drops • Book ‘Keep Pigeons healthy”

Julianalaan 7A | 6191 AL Beek | The Netherlands
T: 0031 (0) 46 437 1885 | F: 0031 (0) 46 436 0346
info@bonyfarma.com | www.bonyfarma.com
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Homeopatiká
v chove poštových
holubov
Prírodné antibiotiká a ich použitie na holubníku
Autor: Dipl. Ing. Bohumír Horr, PhD.
Už len slovo „antibiotiká“ by u nás mali evokovať veľký
rešpekt. Toto slovo pochádza z gréckeho anti- proti, bios
- život. Znamená to, že látky s týmto prívlastkom pôsobia
smrteľne na rôzne mikroorganizmy, vo väčšine prípadov
baktérie. Ich pôsobenie je rôzne. Niektoré pôsobia na
syntézu bunkovej steny baktérií, iné spôsobujú zmeny
v bunkovej membráne alebo priamo zasahujú do metabolizmu nukleových kyselín baktérií. Samozrejme,
že pôsobenie antibiotík na mikroorganizmy má oveľa
väčšie spektrum pôsobenia. V dnešných dňoch je na trhu
obrovské množstvo týchto látok, od základných antibiotík penicilínového radu, ktoré poznáme už od roku
1928, keď po prvýkrát izoloval penicilín z huby Penicillium notatum nemecký vedec Alexander Fleming. Začala
sa teda éra antibiotickej liečby. Postupom času vedecké
inštitúcie skúmali pôsobenie antibiotík na živé organizmy, študovali mechanizmy bunkových orgánov a postupne vyvíjali nové, syntetické antibiotiká, či už s cielenou
účinnosťou na určitý druh buniek, alebo širokospektrálne, ktoré pôsobia na mnoho baktérií súčasne.
Tak, ako sa v prírode nachádza už spomínaná huba Penicillium notatum, príroda má aj iné rastliny, ktoré majú
silnejšie alebo slabšie antibiotické účinky. Antibiotiká
môžeme teda rozdeliť na prírodné a syntetické (umelé).
V časoch dávnoveku, stredoveku až do dnešných dní o
týchto vlastnostiach niektorých rastlín mnohí ľudia vedeli
a používali ich v ľudovej medicíne na liečenie mnohých
chorôb a ako dezinfekciu rán. V súčasnosti tomu nie je
inak. Treba povedať, že moderný človek je tvor pohodlný,
holubárov nevynímajúc, a je pohodlnejšie siahnuť po
syntetických antibiotikách, ako sa „zaťažovať“ homeopatickou liečbou, ktorá je časovo oveľa náročnejšia.
Ak sa pozrieme na dnešné holubárstvo (poštové), situácia
nie je dobrá. Má to hneď niekoľko aspektov.

Samoliečiteľstvo

V chovoch sme sa naučili „liečiť“ poštové holuby tzv. na
„slepo“. To znamená, že z času na čas aplikujeme v chove
tzv. preventívnu liečbu. Vyberieme si nejaké antibiotikum
a jednoducho ho podávame svojim zverencom. A to bez
akýchkoľvek alebo len minimálnych znalostí mechanizmu účinku daného antibiotika. A tu sa začína cesta do

pekla!
Návody na jeho použitie sa šíria medzi chovateľmi a
veľakrát počujem také bizarné spôsoby použitia, že mi z
toho začína rozum stáť. Nezmyselné kombinácie troch či
štyroch antibiotík nie sú výnimkou. A to bez akejkoľvek
znalosti ich vzájomného pôsobenia, často v antagonistickom (protichodnom) postavení. Mnoho ráz počúvam,
aké „SUPER“ výsledky sa dosahujú pri použití určitého
antibiotika na Paramyxovírus (Newcastleská choroba)
holubov. Absurdné!
V súvislosti s týmto je však potrebné upozorniť, že antibiotiká NEMAJÚ účinok na vírusy. Tu pôsobia jedine
vakcíny, ale o vakcínach si niečo napíšeme v niektorom z
ďalších čísiel Holubárskej Revue.
Tzv. „samoliečitelia“ urobia holubom viac zla ako osohu,
aj keď zo začiatku sa môže zdať, že daná „preventívna“ liečba slávi úspech. Nehovoriac o tom, že veľakrát
je pôvod liečiv, a nielen antibiotík, ktoré kúpime od
„pochybných“ predajcov na rôznych burzách a výstavách,
mierne povedané, nejasný.
Aký je teda správny postup? V prvom rade by mal mať
každý chovateľ poštových holubov aspoň základný pozorovací talent. To znamená, že svoje holuby pravidelne
pozoruje. Aktivitu holubov, „chuť“ lietať, príjem potravy, spotrebu vody, štruktúru trusu a pod. Toto sú prvé
signalizátory zdravotného stavu holubov. Ako hovorím,
všetko, čo sa vymyká štandardu, je podozrivé! Hneď, ako
spozorujeme niektoré anomálie, musíme zbystriť pozornosť. Mnohí hneď siahnu po akomkoľvek antibiotiku,
ktoré majú po ruke a začnú ho aplikovať. Len tak „NA
SLEPO“! Múdrejšie by bolo kontaktovať veterinárneho
lekára. Mnohí tu určite budete namietať, že špecialistov
veterinárov na poštové holuby máme na Slovensku alebo
v Česku toľko, že ich môžeme spočítať na jednej ruke.
Súhlasím. Ak teda táto možnosť nepripadá do úvahy,
musíme vziať veci do vlastných rúk. Na Slovensku máme
niekoľko špecializovaných laboratórií, ktoré nám radi,
za drobnú úplatu, urobia mikrobiologické vyšetrenia, či
už trusu, alebo sterov zo slizníc. To znamená, že nám
kultivačnou metódou určia pôvodcu nášho problému,
resp. pôvodcu problému našich holubov. Takéto vyšetrenie stojí ozaj len niekoľko eur. Napríklad vyšetrenie na
pôvodcu salmonelózy stojí približne 10 eur, čo skutočne
nie je veľa.
Ďalšia užitočná služba, ktorú nám v rámci vyšetrenia
v laboratóriu urobia, je skúška na citlivosť nájdeného
mikroorganizmu na dostupné antibiotiká na našom
trhu (a predovšetkým na u nás povolené antibiotiká).
Čo to znamená? Ak existujú povedzme tri antibiotiká na
liečenie salmonelózy, určia to, na ktoré je daný pôvodca
vnímavý na 100%. To znamená, že dané liečivo usmrtilo
100% mikroorganizmov. Celý tento proces trvá 24 až 48
hodín. Vzorky sa dajú doručiť do laboratória osobne (dve
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laboratóriá sú napríklad v Nitre – Vetservis a Vetwell),
resp. sa vzorky dajú poslať poštou. S výsledkami sa dá
zájsť k ľubovoľnému veterinárovi (v každej obci či meste
obyčajne veterinár je), ktorý predmetné antibiotikum
predpíše. Potom stačí zájsť do ktorejkoľvek lekárne, ktorá
ponúka aj veterinárne liečivá a kúpiť zaručene kvalitné,
nepreexpirované antibiotikum.
Pred niekoľkými rokmi sa mi stalo, že som navštívil
priateľa holubára v zahraničí. Ten otvoril jedno malé
vrecúško s prípravkom (antibiotikom) od renomovaného
výrobcu a chcel, aby som ho ochutnal. V prvej chvíli som
si myslel, že sa pri najmenšom zbláznil. Kto by ochutnával antibiotikum? Potom ho sám ochutnal. Odvážil
som sa teda aj ja. A čuduj sa svete! Vo vrecku bola ofarbená nažlto, glukóza! A k tomu len sucho poznamenal,
že je to lokálna výroba, kópia známeho a vo veľkom
používaného antibiotika. Takéto „zaručene“ originálne
prípravky sa dajú kúpiť na burze, ale nie v lekárni! Aj
takto funguje tento biznis...

benie antibiotika je časovo stanovené, aby sa zaručilo,
že všetky mikroorganizmy v našom tele budú bezpečne
usmrtené. V prípade, že dobu nedodržíme, môže sa stať,
že niektoré mikroorganizmy prežijú. Ďalej sa budú v tele
rozmnožovať, len s tým rozdielom, že si na dané antibiotikum vytvoria odolnosť či rezistenciu. A to sa týka aj ich
potomstva. Ochorenie sa po určitom čase môže vrátiť.
Problém je však v tom, že na dané antibiotikum, ktoré
sme predtým užívali, bude citlivosť nulová. Preto je to s
tým „lepším prípadom“, ak nami kúpené antibiotikum na
burze nemá žiadnu účinnosť. Nevytvorí sa žiadna rezistencia. Len sme vyhodili peniaze von oknom.
Účinok antibiotík na organizmus holuba …….

foto: Pamajorán obyčajný (Origanum vulgare L.)

Celý článok si môžete prečítať v prvom čísle
časopisu Holubárska Revue v apríli 2020.
foto: Cesnak kuchynský (Allium sativum)

Voľný predaj nevoľno-predajných liečiv
V posledných rokoch sa, žiaľ, dajú na rôznych burzách
kúpiť mnohé antibiotiká. Veľakrát sú to prípravky
okopírované od renomovaných výrobcov a vyrobené,
takpovediac, po domácky. Ich kvalita je mnoho ráz
pochybná, prípravky sú často po expirácii (po dobe spotreby), nesprávne uskladnené u „predajcu“, jednoducho
bez požadovaného účinku. Toto prináša niekoľko rizík. V
prvom rade je to nižšia účinnosť, v lepšom prípade, bez
akéhokoľvek účinku. Prečo v lepšom prípade bez účinku?
Vysvetlím.
Takmer všetci sme v živote už aspoň raz dostali od nášho
lekára predpísané antibiotikum. Každých šesť hodín
jedna tableta, po dobu siedmich dní, napr. prvá dávka
dvojnásobná oproti ďalším. Z logiky veci vyplýva, že prvou dávkou zvýšime hladinu antibiotika v krvi a ďalšími
túto hladinu udržiavame celú určenú dobu užívania bez
rozdielu, či sa nám po dvoch, troch dňoch uľavilo. Pôso-
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• Genexone má najnižšie ceny v oblasti DNA-analýzy v Európe. DNA-analýzy
poštových, okrasných holubov a exotického vtáctva s najvyššou pravdepodobnosťou
(až 99.8%).
• Genexone Vám vystaví oficiálny certifikát pôvodu holuba, čo Vám umožni úspešne
ponúkať holuby na predaj a predajné ceny sú až o 200% vyššie, ako pri predávaných
holuboch bez certifikátu DNA.
• Genexone Vám ponúka určenie pohlavia mladých holubov hneď po nakrúžkovaní so
100% presnosťou.
• Genexone Vám ponúka DNA-analýzu na gén LDHA, ktorý determinuje výkonnostn
potenciál Vašich pretekárov a chovný potenciál Vašich chovných holubov.
• Genexone Vám poskytuje ochranu Vášho genefondu pred podvodníkmi, ktorí predá
vajú holuby neznámeho pôvodu pod hlavičkou Vašich Super-chovných holubov.

Koniec s podvodnými predajmi!

www.ekofarmar.sk

pth@pth.sk
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ŘV MSZS pořádá dne 4.4.2020 ve Sportovní hale v HLUKU

I. ročník

„ JARNÍCH TRHŮ „

VŠECHNO PRO POŠTOVNÍ HOLUBY A JEJICH CHOVATELE
Tato akce má za cíl na jednom místě pro chovatele zajistit:
- širokou nabídku a možnost nákupu holoubat, ale i starších holubů v přímém prodeji nebo
formou dražby holandské či licitační
účast je otevřena pro všechny chovatele, kteří chtějí nabídnout výsledek své chovatelské práce,
pořadatelé mohou nabídnout pro přímý prodej sestavu klecí 12 a 24 ks.
Účast přislíbili: Kašuba – Zeman, Kubáček Lubomír, Jozef Korec ml.,
Skrbek Marek, Jochman Zdeněk, Ing. Randjak Roman,
Ing. Bohumír Horr, PhD. – chovná stanice E.P.B.L., Mráz Miloslav
Bortel Jaromír a Dáša, bří. Uherkovi, Všetečka Miloslav a jiní
- načerpání nových poznatků a vědomostí na připravovaných „odborných
přednáškách „ které budou součástí této akce, již předem oslovenými odborníky
MVDr. Polášek Michael a Martin - odborná přednáška a informace z jejich vlastních poznatků
a zkušeností jak minimalizovat výskyt holouběcí nemoci
Dipl. Ing. Horr Bohumír, PhD. – odborná prednáška “Genetika PH” - praktické aspekty a
využívání v chovu poštovních holubů
MVDr. Struhár Miloslav – odborná přednáška prevence v chovu a výskyt nejčastějších
onemocnění u poštovních holubů a způsob, jak jim předcházet,
Prezentace knihy „ Holuby a ich zdravie“ 1 a 2 díl
- možnost nákupu širokého sortimentu produktů a krmiv u prodejců pro závodní
a chovnou sezonu

Technické zajištění a dotazy můžete volat : Uherek Miroslav
Tel. +420731141006 , e-mail: holubi.uherek@seznam.cz
Moravskoslezský zemský spolek

chovatelů poštovních holubů

SRDEČNĚ ZVE A NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ ŘV MSZS
Řídící Výbor Moravskoslezského Zemského Spolku
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Dusené holuby so zeleninou

Rubrika pre
naše gazdinky
Milé gazdinky, možno je prekvapujúce, že sa nachádza v
odbornom mesačníku pre holubárov aj niečo pre nás ženy.
Na stránkach Holubárskej Revue budeme preto prinášať
každý mesiac rubriku s osvedčenými receptami, ktorá
istotne poteší nielen nášho kulinárskeho ducha, ale po vyskúšaní i chuťové poháriky našich manželov a priateľov.
Redakcia

autor: Oksana Sahaydachna
Čas prípravy: menej ako 30 minút
Čas na varenie: od 1 až do 2 hodín
Počet porcií: 2
Pre tento účel používajte mladé holuby z vlastného chovu, pretože oni majú mäkké a jemné mäso, na rozdiel od
divých.
Suroviny:
2 PL olivového oleja
2 kocky masla (40 g)
150 g údenej slaniny (kocky)
2 malé cibule
1 strúčik cesnaku (rozdrvený)
4 tymianové vetvičky, listy odstránené a nasekané
250 ml suchého bieleho vína
250 m kuracieho vývaru
2 holúbky (každý asi 200 g), oddelené nohy a prsia
1 malý kel, jemne nakrájaný na plátky
morská soľ a čerstvo mleté čierne korenie
Na prílohu:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJEDNÁVKA ČASOPISU
HOLUBÁRSKA REVUE 2020
Týmto si objednávam odborný časopis pre chovateľov poštových holubov
“HOLUBÁRSKA REVUE” na rok 2020 (apríl - december)
Meno: ..................................................... Priezvisko: .................................................
Doručovacia adresa: ......................................................... Číslo: ..............................
Mesto: .................................................. PSČ: .................... Štát: ...............................
Číslo mob. tel.: .......................................... e-mail: .....................................................
Úhrada v sume: 27 Euro (9 x 3 Eur = 2,50 Eur + 0,50 Eur 20% DPH)
675 Kč (9 x 75Kč = 62,50Kč + 12,50Kč 20% DPH)
Prevodným príkazom: názov účtu: PTH,
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4601 7849
číslo účtu: 29 4601 7849/1100 - Tatra Banka,
Variabilný symbol: číslo mob. tel. v tvare napr. (0999123456)
Informácia pre prijímateľa: meno odberateľa
Objednávka poštou: Adresa redakcie - PTH s.r.o. - Holubárska Revue
Nedbalova 3820/12, 94901 Nitra, Slovenská rep.
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Objednávka SMS-kou: +421-948-542-599
e-mailom: redakcia@holubarskycasopis.sk
V prípade objednávky bez prevodného príkazu prostredníctvom banky Vám zašleme poštovú zloženku.

2 veľké maslové zemiaky, ošúpané
40 g masla
2 tymianové vetvičky
2 strúčiky cesnaku
Príprava:
1.
Na prípravu tohto jedla musíme najskôr pripraviť holuby. Dôkladne ich umyte a osušte papierovou
utierkou. Ak máte celého holuba, rozdeľte ho na nohy,
krídla, prsia a chrbát. Potrebujeme iba nohy a prsia dvoch
holubov. Zvyšok možno použiť na polievku.
2.
Nohy a prsia musia byť okorenené a osolené.
Teraz prsia odložíme a začneme smažiť nohy. Aby ste
to dosiahli, na panvici s ťažkým dnom zahrievame
polievkovú lyžicu olivového oleja a kocku masla (asi 40
gramov). Do rozpusteného oleja vložte niekoľko kúskov
slaniny. To všetko by sa malo rozohriať. Hneď ako slanina
začne meniť farbu, položte ju na papierový obrúsok.
Pridajte do panvice cibuľu, cesnak a tymian, nakrájané
na malé kocky. Nepoužívajte rozdrvený cesnak, pretože
v horúcom tuku sa bude okamžite pripaľovať a zhorkne.
Zeleninu stále miešajte varechou tak, aby sa nespálila.
Keď je zelenina pripravená, vypnite sporák a vráťte nohy
a slaninu na panvicu. Všetko dôkladne premiešajte,
doplňte kuracím vývarom (zakúpeným v obchode alebo
predvareným doma) a dajte všetko do rúry na 80 minút
pri 180 °C.
3.
Teraz sa pustíme do výroby zemiakových
guličiek. Na výrobu zemiakových guličiek potrebujeme kovovú lyžičku na zmrzlinu. Ak takýto prípravok
nemáme po ruke, nezáleží na tom. Vyberte si menšie
zemiaky alebo nakrájajte veľké zemiaky na polovicu a
urobte z nich guličky. Nenechajte sa odradiť, ak v extrémnych prípadoch nemôžete zemiaky nakrájať na
hrubé krúžky. Nasekané zemiaky zalejeme vodou a
privedieme do varu, potom ešte pár minút povaríme. Ale
pozor: zemiaky musia byť nedovarené do konca.
4.
Vezmite panvicu na hlboké vyprážanie, rozpusťte
v nej ďalší kúsok masla (40 g), pridajte tymian a cesnak
rozdrvený nožom. Všetko to ponorte do rozpusteného
masla a pridajte zemiaky. Nechajte zemiaky smažiť z
rôznych strán a pravidelne miešajte.
5.
Teraz potrebujeme uvariť prsia. Smažte okorenené a osolené prsia vo vopred pripravenej zmesi masla
a olivového oleja, a neustále ich polievajte vynikajúcou
šťavou. Keď prsia zhnednú, vyberte panvicu z rúry a
vložte do nej pripravené prsia, znova premiešajte a vložte
do rúry, až kým nedôjde k finálnemu dovareniu. Mäso by
malo byť mäkké a šťavnaté, preto ho kontrolujte každých
10 minút.
6.
V tomto okamihu pripravte zeleninu na praženie:
umyte a nakrájajte kel na kocky. Zoberte z nášho hrnca s
mäsom trochu tekutiny na čistú panvicu a pridajte nakrá-
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janý kel. Dajte mu pár minút, potom vyložte celý obsah
nášho hrnca a osmažené zemiakové guličky na panvicu a
všetko dôkladne premiešajte. Zakryte a nechajte variť 5 až
10 minút, v závislosti od toho, či chcete jesť kel uvarený,
alebo mierne chrumkavý.
7.
Keď naša zmes na panvici trochu vychladne,
položte ju na tanier tak, aby kúsky mäsa boli nad zeleninou, a nakoniec ozdobte čerstvými bylinkami.
Dobrú chuť!

https://auction.amazing-wings.com

Nemecko - Belgický
aukčný portál, ktorý
ponúka
TOP poštové holuby od
TOP európskych
chovateľov
Amazing-Wings GmbH & CO. KG
Schillerstraße 1
92670 Windischeschenbach
Germany
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Výhodné ceny za reklamnú inzerciu

Zľavy na opakované reklamné inzeráty (každý 4-tý inzerát bezplatne),
Možnosť grafického spracovania Vašej reklamy (in-house),
Aktuálny cenník našich služieb zašleme na požiadanie
e-mailom alebo Slovenskou poštou
Reklamná plocha v Holubárskej Revue je LIMITOVANÁ,
preto neváhajte a rezervujte si svoj priestor už teraz!

e-mail: redakcia@holubarskycasopis.sk
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Kto pre nás píše?
(okrem iných)

Ad Schaerlaeckens - Holandsko
- celé dekády jeden z najúspešnejších chovateľov
poštových holubov v Holandsku a v Belgicku (tím
Maegh-A.S. in Rijkevorsel)
- v 90-tych rokoch mal najúspešnejší pár “Mattens” NL
2310369/1991, a “Sisi”, B 3206088/1988
- celosvetovo uznávaný autor článkov a autor knihy
“Bratia Jansenovci z Arendonku”
- úspešný aj v 21. storočí, predovšetkým s potomstvom
jeho holuba “Ad”, B6251541/2010, 1. Národné ESO ST
K.B.D.B., zlatý Olympionik.

Dr. Peter Boskamp - Holandsko
- veterinárny lekár, špecialista na poštové holuby
- úspešný chovateľ poštových holubov
- majiteľ veterinárnej kliniky “Pigeon Vet Center” v
Holandskom meste Beek.
- autor knihy “Duiven gezond houden” (Chovajte zdravé
holuby), ktorá sa stala bestselerom v mnohých
krajinách sveta
- spolupracuje s mnohými vedeckými inštitúciami, farmaceutickými spoločnosťami a výrobcami prípravkov
pre poštové holuby
- špecialista na bakteriálne a vírusové ochorenia
poštových holubov

Dr. Frode Brakstad - Nórsko
- odborník na výživu a výkonný riaditeľ nórskej
spoločnosti “Pigeon Vitality”
- autor mnohých vedeckých publikácií v oblasti výživy
poštových holubov
- úspešný a dlhoročný nórsky chovateľ poštových
holubov
- celosvetovo uznávaný protagonista prírodnej veterinárnej medicíny a použitie prírodných nutrientov v
chove poštových holubov
- spolupracuje s mnohými vedeckými pracoviskami,
univerzitami a laboratóriami v Európe

MVDr. Ľubomír Bodnár - Slovensko
- veterinárny lekár, odborník na poštové holuby
- dlhoročný a úspešný chovateľ poštových holubov, ktorý
sa v sezóne 2018 stal v OZ Sabinov:
1. MAJSTER OZ ŠPRINT
1. MAJSTER OZ Krátke trate
1. MAJSTER OZ Stredné trate
1. MAJSTER OZ Mladé holuby
- pôsobil v USA (2003 - 2004)
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Potreby pre chovateľov poštových holubov
Milan Hradský
Palackého 208
687 71 Bojkovice
Česká republika

Telefón: +420 603 871 457
E-mail: hradsky-sunk@seznam.cz
Web: www.hradsky-sunk.cz

Rôzne typy hniezdnych misiek
Výrobky firmy
Patron

Rôzne typy a veľkosti krmítok

Výrobky firmy
Rohnfried

Regály, budníky, koše a iné výrobky z dreva

Rôzne typy a veľkosti napájačiek

Tešíme sa na Vašu návštevu v
našom e-shope
alebo na našom stánku na
CV Trenčín 2020 a
Stredoeurópskej výstave
Brno 2020
Očkovací automat plastový nastavitelná dávka,
max. do 0,5 ml

Krmivá pre PH TJW
Krmivá pre PH Czempion

Zasielame na dobierku po celej Českej a Slovenskej republike!!!
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Redakčná uzávierka príspevkov je vždy 10. deň v mesiaci. Neobjednané a neuverejnené rukopisy, fotografie a
Výrobce
a distributor
farebné diapozitívy redakcia nevracia. Za vecnú správnosť príspevkov
a ich
pôvodnosť ručia ich autori. Vydavateľšpičkových
krmných
směsí
pronesprávnou
poštovníinterpretáciou
holuby
stvo časopisu Holubárska Revue nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené
uverejnených príspevkov.
Vydáva: PTH s.r.o., Nedbalova 3820/12, 94901 Nitra, SR. IČO: 50 179 187, IČ DPH: SK2120210664

HLEDÁME DISTRIBUTORY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

web: www.holubarskycasopis.sk e-mail: sefredaktor@holubarskycasopis.sk, redakcia@holubarskycasopis.sk, tel.: +421-948-542-599

WP - Vdovci Plus 20 kg

DM - Pro Mladé 20 kg

SW - Super Vdovci 20 kg

BKM - Pro mladé bez
kukuřice 20 kg

Vynikajíci kvalita
za přijatelnou cenu
http://www.karmygoldwings.pl

WE - Vdovci Exclusive

MS - Sport pro mladé

SE - Sport Extra

LJ- Závodní mladé 25 kg

V naši nabídce je více než 45 směsí pro PH

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte:
Firma Handlowa
Bogdan Chmiel

34-122 Wieprz, Pl
ul. Beskidzka 120

tel. +48-33-870-6769
e-mail: handlowy@karmygoldwings

Redakčná uzávierka príspevkov je vždy 10. deň v mesiaci. Neobjednané a neuverejnené rukopisy, fotografie a
farebné diapozitívy redakcia nevracia. Za vecnú správnosť príspevkov a ich pôvodnosť ručia ich autori.
Vydavateľstvo časopisu Holubárska Revue nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou interpretáciou uverejnených príspevkov. Za správnosť uverejnenej inzercie zodpovedá ich objednávateľ.
Vydáva: Hol. Revue, PTH s.r.o., Nedbalova 3820/12, 94901 Nitra, SR. IČO: 50 179 187, IČ DPH: SK2120210664
web: www.holubarskycasopis.sk
e-mail: sefredaktor@holubarskycasopis.sk,
tel.: +421-948-542-599

17

HR 1/2020

REE

GF
DOPIN

P:G:ON ::TAL:TY

N::::: :::::::: :::::::::
::: ::::::: : ::::: :::::::
:MP:O:::
U:::::::, :: ::::: ::::::::::: :::::::::. K::::::::: :::::::::: ::g:::::::: ::::::: : ::::::x: ::::::::: „B“,
:::::::::: :::::j: :H :::::j :::: : :::::: ::g::::::: :::::: :::: ::::::::::::: ::::::::::: : ::::::::::j: ::::::::
: :::::::: : :::::j ::::.
Vplyv na:
Účinok na:
:: ::::::::::::::::::::::::::::
:: :::::::::::::::
:: :::::::::::::::::::::::::::::::
:: :::::::::::
:: ::::::::::::::::::::::::::::
: T:::::::::::: (T:::::::::::: G:::::::)
:: :::::::::::::::
: K:::::::::
:: :::::::::::::::::::::::::::::
: A::::::::: ::::::: :::::::
: K::::::: :::::::
P:::::::: j: :::::::::::::::::::: – :::::: 6 :::::::: :: 100 :::::::.

ANT:FUNGAL
P::::::::, ::::: ::: :::::::: :: :::::::: :::::: (C:::::: A:::::::) : :::ú::::: :::::: :: :::::::::. J::: úč:::: ::
:::š:j: : :::::: ::::::::: (:H 5), ::::: :: ::::: ::::::: ::::: : :::::::::: ::::::::.
P::::: :: :: ::::::: ::::::: : :::::::, :: :::č:: :::::::::::, 2:3 :::: :::::::: : ::::::j ::::::.
P:::::::: j: :::::::::::::::::::: – :::::: 6 :::::::: :: 100 :::::::.

MULT:::T:A

T::COL::TOP POWD::

Š::::ﬁ::: ::::::::, :::::: ::::::::::::: :::::::::
: ::::::: 28 :::::::::, ::::::::::: : ::::::::: :::
::: ::: ::š:::: ::::::. O:::::j: :::::::: A, B1, B2,
B6, B9, B12, :::::::: ::::::::ú : ::::::::::ú, C:::
:::, B::::, C, D3, : : K, ::::::::: ::::: ::::::: ::::::
:::, M:g::::::,F::f::, :::::, C:::: : ::::::: :::::,
::: :ú C:, C:, F:, : (::::::: ::::::), M:, :: : ::.
N:::::::::::ľ:: ::::::::: ::: :::::::::: ::x:::::
:::: :::::: : :::::::::.

::::::č:: ::::::::: :: :::::::ú :::č:: :::::::::::: (T:::::::::: G:::::::). L:::::::::: ::úš:: ::::::::: ::::::
úč:::: ::::::::: :: :::::::::::::. U: : :::::::: 3 ::::: :: ::::::::: :: :::::: :::::: :::::::::::: : 99,8%. T:::::,
::: ::::::: :::::::: :: :::::: :::::: :::::: :::::::: :: ::::::: : :::::::: :::::ľ:::: :::::. T::::: :: č::::::
úč:::: :: ::g::::::: :::::: :: ::::::::: (::::x::::::). :::::: :: ::::: :: U::::::::: : G:::::, B::g::::, :: :::::::
:: :::::::::::j ::::::::. P:::::::: j: 100% :::::::: : ::::: :::: :::::: :::ľ:jš:: úč::::, ::: :::: j: ::: ::::::::
::::.
P:::
P:::::::: j: :::::::::::::::::::: – 100 g:. ::::::::: :::č: 625 :::::::.

www.pth.sk
18

HR 1/2020

X
BE99-6557039 Macho 039 van Hove
X
SK07-03009-80 sestra "216", vnucka "298"

Rodičia holubice SK17-01007-919 - 1. cena OZ Nitra Hille (797 km)
vs. 295 hol. a 10. cena ZS reg. 3 vs. 525 hol.

X
Rodičia holubice SK17-01007-891 - 15. cena OZ Nitra (2019) VCS
Gotha (597 km) vs. 1810 hol., 18. cena ZS Reg. 3 vs. 2845 hol.,
36. cena SR vs. 19455 hol.

EPBL

-

chovná stanica

Holuby, ktoré majú
potenciál
www.ekofarmar.sk
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