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PARATHËNIE

Pëllumbi njihet nga të gjithë popujt si simboli i paqes. Sipas
Dhiatës së Vjetër, Noe pas përmbytjes dërgoi një pëllumb për të
gjetur tokën e thatë. Pëllumbi u kthye pas pak kohe, duke mbajtur
në sqepin e tij një degë ulliri, shenjë që ujërat ishin tërhequr dhe
qetësia e paqja qenë kthyer në tokë. Përveç pëllumbit paqen e
simbolizon edhe dega e ullirit. Në Dhiatën e Re pëllumbi simbolizon
frymën e shenjtë “…qiejt u hapën dhe ai pa Frymën e Perëndisë të
zbresë si një pëllumb e të vijë mbi të” (Mateu 3, 16; Marku 1, 10;
Luka 3, 22; Joani 1, 32). Pëllumbi është simbol i pastërtisë. “…Jini
pra, të mençur si gjarpërinjtë dhe të pastër si pëllumbat” (Mateu
10, 16). Në kohët e hershme pëllumbat përdoreshin për flijime në
tempull. “Dhe për të dhënë flijimin, siç është thënë në ligjin e Zotit,
një çift turtujsh ose dy pëllumba të vegjël” (Luka 2, 24). Pëllumbat
shiteshin në tempull. “Dhe gjeti në tempull ata që shisnin qe, dhen
dhe pëllumba….” (Joani 2, 14).

Pëllumbat bëjnë pjesë në grupin e familjes së
shpendëve Columbidae në rendin Columbiformes. Kjo familje
përfshin rreth 42 gjini dhe 310 lloje të ndryshme. Familja e
shpendëve Columbidae shtrihet në mbarë botën. Pëllumbat janë
këmbëshkurtër, trupmbushur, me bisht relativisht të gjatë, me kokë
të vogël dhe qafë të shkurtër. Ata kanë ngjyra të zbehta ose të
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shndritshme që variojnë sipas racës. Meshkujt janë disi më të
mëdhenj. Këmbët e tyre janë në ngjyrë të kuqe. Gishtat e
pëllumbave janë të vendosur në mënyrë të tillë, që tre gishta janë
përpara dhe një gisht, ai i madhi, tregon prapa. Ndërrimi i puplave
tek pëllumbat ndodh pas çiftëzimit. Zogjtë e rinj mbushen me pupla,
që në muajt e parë të jetës. Në këtë moshë ata nuk mund të dallohen
se cilës gjini i përkasin. Sqepi i pëllumbave nuk është i fortë; maja
mund të jetë pak e kthyer. Gjuha e tyre është e sheshtë dhe fibroze.
Fyti i pëllumbave është i vogël dhe shumë muskular. Fshikëza e
tëmthit u mungon. Masa fekalore (glasa) e tyre është kompakte, e
bardhë dhe me prani të urateve. Pëllumbat janë shpend mjaft
rezistentë pasi mbulesa e tyre e dendur me pupla i lejon ata të
përballojnë temperaturat më ekstreme. Zogjtë e rinj, të sapoçelur
janë më pak rezistentë ndaj temperaturave të ulta, prandaj gjatë
natës këshillohet të mbahen në ambiente të ngrohta.

Pëllumbat jetojnë në çift. Ata kanë vetëm një partner gjatë
jetës së tyre. Nëse njëri prej tyre ngordh, ose largohet nga kafazi,
pëllumbi i mbetur kërkon partner tjetër. Mashkulli i vardiset femrës,
duke u kapardisur rreth saj, duke kënduar. Nëse femra e pranon
vardisjen atëhere e prek me sqep sikur do ta puthë. Pas çiftimit
çifti zgjedh vendin ku do të ngrejë folenë dhe fillon ngritjen e saj
(kur pëllumbat jetojnë në gjendje të egër). Rreth 2 javë pas çiftimit
femra pjell një vezë në fole. Rreth dy ditë më vonë ajo pjell vezën
e dytë. Femra pjell vetëm dy vezë. Femrat  e  reja ose plaka mund
të pjellin vetëm 1 vezë. Ngrohja e vezëve fillon menjëherë pas
pjelljes. Femra i ngroh vezët nga ora 16.00 mbasdite deri të
nesërmen në mëngjez rreth orës 10.00. Në turnin e dytë është
mashkulli, që ngroh vezët ndërkohë që femra ushqehet dhe çlodhet.
Kjo rutinë vazhdon për rreth 17 ditë. Pas 17 ditësh çel zogu i parë.
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Pas 24 orësh çel zogu i dytë. Të dy prindërit i ushqejnë zogjtë,
duke u dhënë nga sqepi një krem të bardhë e të trashë të prodhuar
nga vetë ata. Nga dita e 5-të deri të 10-tën zogjtë ushqehen vetëm
me kremin e bardhë, më pas prindërit shtojnë gradualisht fara në
dietën e zogjve. Pas ditës së 15-të zogjtë nuk ushqehen më me
krem. Rreth një javë pas çeljes së zogjve femra është gati për të
filluar një “shtatëzani” të re. Ajo zgjedh një fole të re dhe i gjithë
proçesi i shumimit fillon nga e para. Çifti do të jetë shumë i zënë,
duke u kujdesur për një fole me zogj dhe për një fole me vezë.
Mirë është që në kafazin e pëllumbave të mos mbahen zogj
“beqarë”. Këta mund të krijojnë probleme: thyerje vezësh dhe
vrasje zogjsh. Kur zogjtë janë 4 javësh ata arrijnë trupin e të rriturit
dhe janë gati të fillojnë jetën e pavarur. Pëllumbat arrijnë pjekurinë
seksuale rreth moshës 5-7 muajshe. Çiftet çiftohen edhe në dimër,
por zogjtë e lindur në dimër rrezikojnë të ngrijnë prandaj nëse
dëshirojmë të ndërpresim shumimin e tyre në dimër mund t’i ndajmë
çiftet nga njëri-tjetri. Nëse dëshirohet shumimi i pëllumbave edhe
në dimër, mbi kafaz lihet një dritë ndezur. Në një vit femra pjell
zakonisht 4-5 herë.

Pëllumbat ushqehen kryesisht me fara, por edhe me insekte,
fruta, bimë etj,. Uji u jepet në enë me të paktën 3 cm ujë. Këto
duhen mbajtur pastër për të shmangur përhapjen e sëmundjeve.
Nëse pëllumbat nuk kanë mundësi të fluturojnë jashtë kafazit,
atëhere bashkë me ushqimin, në enë të veçantë, u duhen dhënë
dhe guriçka sepse këto i ndihmojnë për të tretur ushqimin.

Kafazi i pëllumbave ndërtohet prej dërrase, ose prej tullash,
guri etj. Ai ka nga  një fole për çdo çift pëllumbash. Foletë vendosen
njëra pas tjetrës.  Foleja ka përmasat 30x30x45 cm. Ajo shtrohet
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me material të butë si psh. kashtë, tallash, degë të holla etj. Në
dalje të folesë ka parvaz për qëndrimin e pëllumbit.
Pëllumbave u pëlqen të lahen. 1-2 herë në javë mund tu vihet një
enë me ujë, ku ata mund të lahen. Ena, duhet të ketë ujë të cekët,
5 cm dhe mundësisht të mbajë brenda disa zogj. Nëse ena është e
vogël zogjtë dynden në të dhe mund të mbyten. Ena të mos lihet
më shumë se 2 orë në kafaz, që pëllumbat mos të pijnë ujin e pistë.
Foleja pastrohet rregullisht. Nëse shtrohet me rreth 2 cm rërë
ndihmon në pastrimin e folesë. Rërën e kalojmë në sitë herë pas
here për ta pastruar nga mbeturinat. Gjithashtu rërën mund ta krehim
rregullisht për ta pastruar nga glasat.

Grabitqarët e pëllumbave janë macet, nuselala, dhelpra,
minjtë, gjeraqina, skifteri etj. Pëllumbat e butë mund të jetojnë deri
në 15 vjet. Pëllumbat kanë aftësi të mrekullueshme dëgjimi, ata
mund të zbulojnë tinguj në frekuenca shumë më të ulëta se njeriu.
Kjo aftësi u mundëson pëllumbave të dëgjojnë dhe stuhi shumë të
largëta. Pëllumbat janë të aftë të njohin fytyrat e njerëzve.

Pëllumbat postierë i rrahin krahët deri në 10 herë për
sekondë. Ata janë përdorur si korrierë mesazhesh për shkak të
aftësisë së tyre për të kujtuar dhe për tu kthyer në fole. Falë aftësisë
së tyre për të gjetur rrugën e kthimit në shtëpi për shumë kohë
kanë qenë mjeti më i shpejtë i komunikimit. Komunikimi nëpërmjet
pëllumbit mund të funksionojë vetëm në një sens: Transportohet
pëllumbi në një vend dhe kur lirohet, kthehet në shtëpinë e tij. Nuk
është e mundur ta mësojmë pëllumbin të kthehet në një vendndodhje
të ndryshme nga shtëpia e tij. Teknika e stërvitjes dhe e motivimit
bëhet sipas dy mënyrave: 1-Pëllumbat sapo lindin zogjtë futen në
garë, kështu kthimi në kafaz është i sigurtë. 2-Bashkimi para garës
dhe pëllumbi kthehet në kafaz se e pret femra e vet. Përveç unazës
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që ka në këmbë para fillimit të garës pëllumbat pajisen me një
unazë tjetër, e cila me mbërritjen e pëllumbit në shtëpi regjistrohet
dhe i dërgohet komisionit. Çdo garues ka një aparaturë që quhet
pedanë, mbi të cilën shkel pëllumbi para se të futet në kafaz. Kjo
pajisje regjistron kohën e mbërritjes së pëllumbit.

Përdorimi i pëllumbave ka qenë mjet efikas i komunikimit,
deri me lindjen e telegrafit, telefonit dhe radios në shek XIX. Por
rëndësia e pëllumbave në fushën ushtarake u përhap edhe në shek
XX. Në të dyja luftërat botërore, pëllumbat u përdorën për të
dërguar mesazhe strategjike, të shkruara në letër apo mikrofilma
të futur në tuba të vegjël, që lidheshin tek këmba e pëllumbit. Kur
ushtritë e huaja i panë pëllumbat, që mbartnin mesazhe krijuan
skuadra të veçanta për vrasjen e tyre, të cilat quheshin “Falcons”.
Gjithashtu, për vrasjen e pëllumbave korrierë përdornin shqiponja
dhe skifterë. Pëllumbat postierë përdoren edhe sot nga shumë vende
të botës, në raste difektesh të avionëve, të radiove etj.
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KREU I PARË

RACAT E PËLLUMBAVE NË SHQIPËRI
 DHE NË KOSOVË

PËLLUMBI ILIR

Pëllumbi ilir (Columba ilyrica); emri i regjistrimit: Archangel,
Gimpel bën pjesë në grupin e pëllumbave me ngjyra dhe është
ndër pëllumbat më të lashtë të Europës. Pëllumbi ilir është kultivuar
në të gjithë territorin e Ilirisë. Figura e tij është e ndërtuar në një stil
religjioz dhe është simbol i civilizimit europian. Pëllumbi ka xhufkë
me majë dhe ngjyra fantastike me shkëlqim metalik. Duke parë
rëndësinë simbolike të këtij pëllumbi, romakët e morën dhe e
kultivuan në vendin e tyre, duke i vënë emrin columba ilyrica, që
në shqip do të thotë pëllumbi ilir. Romakët e shpërndanë pëllumbin
në Europë dhe në Azi. Në Angli e quajtën archangel, ndërsa në
Gjermani gimpel. Fjala archangel përbëhet nga dy fjalë: arch =
kryesor = që është në krye ose i pari nga rëndësia dhe fjala angel
= engjëll. Pllumbi ilir është ruajtur deri në ditët e sotme si nga forma
ashtu edhe nga pamja e jashtme dhe ngjyrat. Ka një shkëlqim
metalik të puplave në gjithë trupin, që të krijon përshtypjen e puplave
të gjelit. Shkëlqimi i puplave reflekton me ngjyra të gjelbërta dhe
vjollcë.
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Pëllumbi ilir (Columba ilyrica) është i hollë, i fuqishëm dhe
ka një ball koke të rrafshët. Ka madhësi mesatare, diku rreth 33
deri 34 centimetra. Xhufkën e ka të mprehtë (me majë). Puplat
fillojnë të mblidhen nga të dy anët prapa kokës, duke krijuar majën
e xhufkës, e cila përfundon mbi horizontin e kokës. Pëllumbi ilir
(Columba ilyrica) sytë i ka të theksuar dhe ngjyrë portokalli. Sqepin
e ka në ngjyrë të verdhë në të bardhë dhe  pjesa e fundit e majës
është më e errët. Qafën e ka të gjatë dhe të hollë, të ngritur lart. Ai
ka një elegancë të admirueshme. Gjoksin e ka të gjerë. Shpina e tij
është e rrafshët dhe e pjerrët deri te bishti. Pëllumbi ilir (Columba
ilyrica) ka krahë të gjatë dhe të qëndrueshëm. Bishti vazhdon nga
vija e shpinës dhe numëron 12 pupla (pendë) të gjata dhe të gjera.
Ngjyrat e puplave të tij janë: të bronzta të hapura (ari) apo të remta
(bakri).

PËLLUMBAT POSTIERË

Pëllumbat postierë e kanë prejardhjen nga pëllumbi i egër
columba livia. Pëllumbi postier  ngjan me pëllumbin e egër vetëm
se është më muskuloz dhe peshon deri në 400 gram. Postieri ka
një aftësi mahnitëse orientimi. Në kohët e vjetra kanë sjellë lajme
të shkruara në letër. Postieri mund të fluturojë në një distancë rreth
1200 km me një shpejtësi mesatare prej 60 deri në 80 km në orë
në varësi të kushteve atmosferike. Në kushte dhe mot të mirë arrin
shpejtësinë deri në 120 km në orë. Si orientohet pëllumbi postier?
Në lidhje me këtë egzistojnë disa teori: 1-Pëllumbat orientohen
sipas erës. 2-Pëllumbat orientohen sipas rrotullimit të diellit. 3-
Pëllumbat orientohen sipas valëve të magnetizmit tokësor. Studiuesit
e çështjes së orientimit të pëllumbave postierë tashmë e kanë
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kuptuar sesi është në gjendje të orientohet ky lloj pëllumbi, i cili
mund ta gjejë shtëpinë e vet edhe me një largësi prej qindra
kilometrash. Ata janë të pajisur me një lloj busulle (kompas
magnetik) në hundën e tyre.

Pëllumbi postier ka një veti speciale të orientimit edhe pse
mund të jetë lëshuar disa qindra kilometra larg shtëpisë. Studiues
të shumtë kanë menduar se pëllumbi postier orientohet në bazë të
shqisave të nuhatjes apo të shenjave, të cilat i takon në terrene
natyrore, peisazheve natyrore dhe forcave magnetike, por mënyra
si e vë në përdorim këtë forcë magnetike ka qenë e panjohur për
studiuesit. Studiuesit tashmë kanë vërtetuar se pëllumbi postier është
i pajisur me një lloj kompasi magnetik në birat e hundës, i cili i
mundëson orientimin. Ky lloj kompasi është i pajisur me disa grimca
të imëta metalike (magnet), të cilat luajnë rolin e gjilpërës magnetike
të busullës dhe mundësojnë orietimin sipas vijave magnetike veri-
jug. Studiuesit i kanë futur pëllumbat postierë në një tunel ku kanë
mundur të krijojnë fusha magnetike artificiale. Qëllimi ka qenë testimi
i tyre. Fushat magnetike kanë mundur të lëshohen dhe të ndalen
sipas komandave. U zbulua se pëllumbat fluturonin vetëm në pjesët
e tunelit me fusha të aktivizuara. Kjo tregon se pëllumbat e kanë
ndjerë dallimin kur ka dhe kur nuk ka vija magnetike. Gjithashtu
studiuesit kanë vendosur grimca magneti në hundën e pëllumbave
dhe kanë vërtetuar se busulla e pëllumbave nuk ka funksionuar
dhe se pëllumbat e kishin humbur aftësinë e orientimit. Pëllumbat
gjithashtu nuk e kanë kaluar testin kur hunda e tyre ishte mpirë.
Këto testime kanë vërtetuar se pëllumbi postier ka një busull
natyrore për orientim.
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PËLLUMBAT BALLINJ

Këtë racë e gjejmë me dy lloj konstruktesh: me trup të
vogël dhe me trup mesatar. Llojet sipas ngjyrave: 1-Të bardhë,
qafëkuq. 2-Të bardhë, pendëkuq dhe gushëkuq me refleks, me
njërin krah të bardhë ose me të dy. Preferohen ballinjtë që në mes
të gjoksit të bardhë kanë një pullë të kuqe. 3-Të bardhë, që në
gjuhën popullore quhen “rroç”. Të tre këto lloje ballinjsh janë me
të njejtin gjak. Bishti i bardhë ose me rrathë ngjyrë kafe. Koka tek
meshkujt është e rrumbullakët, ndërsa tek femrat është më e hollë.

Sytë: Ka ballinj që të dy sytë i kanë të bardhë. Disa të
tjerë kanë sy të ndryshëm; një të bardhë dhe një të zi. Por ka edhe
ballinj, që i kanë sytë dy ngjyrësh: pra syri ndahet në dy gjysmëhëna,
njera e bardhë dhe tjetra e zezë. Këta të fundit quhen “sy çakërr”.

Këmbët: Këmbë të shkurtra, pa push, me ngjyrë të kuqe,
thonjtë e bardhë.

Vetitë: Janë shumë të ndjeshëm, nuk e durojnë lagështirën,
me temperament, shumë azganë, këndojnë shumë, por me tingull
jo shumë të fortë. Kanë fluturim të lehtë dhe janë mjaft rezistentë;
rrinë në ajër 10 deri 12 orë në lartësi të mëdha. Fluturojnë të ndarë
nga njëri-tjetri, shkëmbehen në ajër duke formuar figura
gjeometrike. Nuk largohen nga territorri i tyre, ulen duke bërë rrathë,
nuk bëjnë saltro gjatë uljes. Kur është kohë e nxehtë dhe pëllumbat
ulen të djersitur, ena e ujit u hiqet e u vihet më pas kur ata të
qetësohen.

Ballinjtë, amatorët i mbajnë të mbyllur në kafaz ose me
krahë të prera, sepse janë mjaft të kërcënuar nga shpendët
grabitqarë, në vençanti nga krahëthati. Por mbajtja mbyllur ndikon
negativisht në periudhën e inkubacjonit. Vezët ka raste që nuk çelin,
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dalin me lëvore të butë nga mungesa e kalçiumit, ose zogu nuk ka
forcë të çajë lëvoren, por edhe kur çelin janë të pafuqishëm. Kjo
lloj race është delikate dhe nuk shtohet shumë, prandaj çmimi i
tyre në treg është mjaft i lartë. Amatorët përdorin një metodë, që iu
ka dhënë rrezultat: vezët e tyre ua shtrojnë pëllumbave të
zakonshëm, që janë të fuqishëm dhe më të kujdesshëm.

Origjina dhe përhapja: Pëllumbat ballinj e kanë prejardhjen
nga vendet arabe (Jemeni). U sollën prej andej nga tregtarët e
duhanit, një fis nga qyteti i Elbasanit me mbiemrin Duhanxhiu rreth
viteve 1840-1850. Më vonë nga amatorët më të përmendur për
kultivimin e kësaj race ishte Cen Doraci nga Elbasani në vitet 1926
e më pas. Zonat kryesore të përhapjes të kësaj race janë: Elbasani
dhe Tirana.

PËLLUMBAT DYKASLYCË

Dykaslycët janë pëllumbat më të bukur, por duan shumë
kujdes. Ata rekomandohen të mbahen në ambiente të pastra dhe
pa baltë në oborre, veranda, taraca etj. Dykaslycët janë pëllumba
të urtë, me pamje krenare, fluturojnë pak dhe nuk largohen nga
shtëpia. Këndojnë shumë, përplasin krahët fuqishëm, janë shumë
azganë, por shtohen me vështirësi.

Pamja: Janë trupmëdhenj, me ngjyra të ndryshme nga e
bardha, e kuqja e deri tek e zeza, por edhe me pulla. Pullat tek kjo
racë duhet të jenë të prera dhe të rregullta. Parapëlqehen ata
pëllumba që pullën e kanë në formën e zemrës në gjoks ose në
shpinë.

Koka: Në kokë kanë dy çafka ose kaslyçe siç quhen.
Kaslycin e parë duhet ta kenë në formën e karafilit, t’i mbulojë
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sqepin, por edhe një pjesë të syve, ndërsa kaslyçin e dytë, të
pasmin, duhen ta kenë në formë kurore të rregullt, që zbret deri
poshtë veshëve.

Këmbët: Këmbët i kanë të mbuluara me pendë të gjata
(komlesh). Pëllumbat më të klasifikuar janë me pulla të prera, ose
njëngjyrëshe me të dy kaslycet e rregullta, ndryshe nga komleshët,
ku pendët e gjata tek këmbët arrijnë deri në 15cm.

Sqepi: Në Tiranë raca e dykaslycve ka sqep të shkurtër,
ndërsa në Shkodër dykaslycët janë me sqep të gjatë. Zonat më
kryesore të përhapjes janë në Tiranë, në Shkodër dhe në Fier.
Nga kryqëzimi i dyskalycave me pëllumba mistrecë kanë dalë raca
të ndryshme: kaslyca, kaslyc komlesha, kaslycë me hundë etj.

PËLLUMBAT MISTRECË

Pëllumbat mistrecë janë dy llojesh: me trup mesatar dhe
me trup të madh. Ata kanë ngjyra dhe pulla të ndryshme: të bardhë,
të kuq, të zi, me pulla të kuqe, pullëzi, me xhigla (xhigaloz) etj. Disa
janë me kokë të rrumbullakët dhe me sqep të shkurtër, ndërsa disa
të tjerë me kokë të zgjatur dhe me sqep të madh.

Këmbët: Ka pëllumba që janë me këmbë të kuqe, ka të
tjerë me këmbë ngjyrë hiri, por ka edhe me pak pupla të veshura
deri tek thonjtë, që nga amatorët quhen “mistrec me çizme”.

Sytë: pëllumbat mistrecë kanë sy me ngjyra të ndryshme,
por dominojnë syzitë e syverdhët.

Vetitë: Ata janë të shkathët, këndojnë shumë, krahët i ulin
poshtë, bishtin e hapin dhe e ulin deri në tokë, shpesh përdoret
shprehja (po fshijnë tokën), fryjnë gushën e kanë zë të fuqishëm.
Bashkohen shpejt, bëjnë shumë pas femrave, pjellin në çdo stinë
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të vitit, për të vegjlit janë mjaft të fuqishëm, i ushqejnë mirë, shtohen
shumë dhe dominojnë mbi racat e tjera. Kanë fluturim të zakonshëm
të rregullt, por përplasin krahët fuqishëm sa dëgjohet nga larg.
Përdoren nga amatorët për gara, por në distanca të afërta. I mbajnë
edhe për t’i shtruar me vezët e pëllumbave delikatë.

Nga informacionet e mara kohët e fundit nga amatorët e
vjetër që janë ende gjallë, pëllumbat në Tiranë datojnë nga vitet
1925 (por besoj se duhet kërkuar për informacion më të hershëm).
Në vitin 1935 në Autorepart në Tiranë ka patur një numër të madh
pëllumbash të racave të ndryshme. Në vitin 1936, Haxhi Arbana
ka pasur një numër të madh pëllumbash në Tiranë tek Mulliri i
Vjetër në rrugën e Dibrës. Në vitin 1958 në fermën në hyrje të
Fushës së Aviacionit (Tiranë) stallat njëkatëshe të kuajve ishin të
rethuar nga kafazët e pëllumbave. E veçanta është se atje ishin
vetëm “mistreca të bardhë”. Pas viteve 1960 filluan të mbajnë në
çdo lagje të Tiranës, por edhe në rrethe edhe qytet të tjera të
Shqipërisë. Pavarësisht nga kushtet, shqiptarët janë të apasionuar
për botën e gjallë, prandaj numri i amatorëve sa vjen e rritet.

PËLLUMBAT HUNDERRË

Pëllumbat hunderrë kanë ardhur në Shqipëri në vitin 1916
nga ushtria franceze, që i përdorte si pëllumba postierë dhe prej
asaj kohe u përhapën në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Më të
përhapur janë në Tiranë, Durrës, Fier, Vlorë, Berat, Shkodër dhe
në Sarandë. Hunderrat kanë lloj-lloj konsruktesh, me trup të
rregullt, të zakonshëm, me trup të madh, bishtgjatë, qafëgjatë dhe
këmbëgjatë, me trup të shkurtër, qafë dhe bisht të shkurtër, por
me gjoks të gjerë. Sytë i kanë me pala të mëdha, aq të theksuar sa
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me vështërsi shikojnë ushqimin, ka me pala të mesme, por ka dhe
me pala të vogla që më shumë u duket si një shirit rreth syve.

Këmbët: Këmbë të trasha, me ngjyrë të kuqe, të pastra,
pa pupla dhe thonj të zinj.

Hunda: Me hundë të madhe të plasaritur, me hundë me
madhësi mesatare, por ka dhe me hundë të vogël, që sipas
amatorëve kanë dalë nga kryqëzimi i kësaj rrace me pëllumbin e
egër columbia livia.

Ngjyrat: Raca origjinale janë hunçat ngjyrë hiri me grada
në krahë, por ka dhe murrashë, të kuq me grada, të kuq fare që
nga amatorët quhen hashashë për shkak të ngjyrës, të bardhë, të
bardhë bishtzi, por edhe me pulla të ndryshme. Qafën e kanë me
refleks, ngjyrë ylberi.

Vetitë: Janë të kujdeshëm për rritjen e zogjve, pëlqejnë
shoqëri vetëm me racën e tyre, këndojnë pak, nuk përplasin krahët
gjatë fluturimit, kanë vështërsi në ulje e në ngritje, por kur marin
shpejtësi janë të pakapshëm. Pesha është më e madhe se tek
pëllumbat e tjerë dhe shpejtësia e fluturimit e bën këtë lloj race më
pak të rrezikuar nga shpendët grabitqarrë. Duan ambient të errët,
në brendësi të çative në hatlla siç quhen, pëlqejnë të largohen nga
shtëpia drejt periferisë në zona kodrinore, fushë ku kullosin fara të
ndryshme bimësh, në arrat e mbjella me kultura bujqësore si misri,
gruri etj. Janë pëllumba shumë inteligjentë, i qëndrojnë besnik vendit
ku kanë lindur, kudo që t’i çosh kthehen përsëri në kafazin e tyre.
Në një shtëpi të panjohur të mbyllur në kafaz ose me krahë të
prera i shikon përherë të tensionuar dhe duan një kohë të gjatë për
t’u bashkuar dhe të pjellin vezë.

Janë pëllumba që amatorët në Shqipëri por edhe në mbarë
botën i përdorin për gara në distancë të largët. Vitet e fundit amatorët
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shqiptarë kanë blerë nëpër panaire të ndryshme që zhvillohen në
Europë lloje të ndryshëm hunçash, nga hundëpatatet deri tek
hundëvegjëlit, pëllumbat e shpejtësisë dhe kanë filluar të bëjnë
kryqëzime midis tyre. Mendojmë se duhet të fuksionojë një institut
ku të rruhet jo vetëm raca e pastër e pëllumbave, por edhe speciet
e tjera që janë autoktone të vendit tonë.

PËLLUMBAT BISHTHAPËS

Bishthapësat janë pëllumba dekorativë, prandaj mbahen
në oborre dhe veranda. Kanë pamje krenare, janë trupmëdhenj,
me ngjyra dhe pulla të ndryshme. Nga amatorët preferohen më
shumë bishthapsat e bardhë. Krahët i mbajnë të ulur dhe bishtin të
hapur lart në formën e dorashkës. Pëlqehen më shumë ata pëllumba
që kanë në bisht 18 deri në 24 pendë. Janë qafëdredhës, kokën
dhe qafën e përkulin deri tek bishti. Këmbët duhen t’i kenë të
shkurtra. Bishthapësat janë pëllumbat më të kujdesshëm në rritjen
e të vegjëlve. Në Shqipëri për herë të parë janë mbajtur nga i biri
i majorit Gjon Dorani në vitin 1930. Më pas janë kultivuar në Durrës.

PËLLUMBAT DYNEKË

Dyneku i Kosovës i përket pëllumbave rrotullues, të cilët
rrotullohen rreth bishtit. Gjatë rrotullimit krijojnë figurën e një rrethi
të mbyllur në formë pjate. Kjo racë e pëllumbave mendohet të jetë
kultivuar që nga shekulli XIX. Sipas gojëdhënave pëllumbat dynekë
kanë qenë të përhapur në Prishtinë dhe në Prizren.
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KREU I DYTË

SËMUNDJET DHE KURIMI I PËLLUMBAVE
 
Kujdesi për pëllumbat tregohet në ushqyerjen e mirë dhe në kushtet
optimale të ofruara për ta. Pastërtia është çelësi i suksesit. Kjo
nënkupton “mbikqyrje medikale”. Mbikqyrja medikale, në qoftë
se aplikohet në mënyrë korrekte dhe profesionale është një faktor
i rëndësishëm në mbarëvajtjen e pëllumbave. Në vijim do të
trajtojmë disa nga llojet e sëmundjeve dhe medikamentet që duhet
të përdoren për t’i luftuar ato.
 

CIRCOVIROSIS, INFEKSIONET VIRALE
 TEK PËLLUMBAT E RINJ

 
Circovirosis është një infeksion i pëllumbave të rinj, që dëmton dy
organe, të cilat janë shumë rëndësishme për mbarëvajtjen e
pëllumbave. Me dëmtimin e organeve, disa nga infeksionet do të
luftohen me vaksina.
Simptomat: Pëllumbat shfaqin mungesë të rezistencës.
Paramyxovirosis, Herpes, Adenovirosis, Colibacillosis,
Salmonellosis, Trichomonosis.
Trajtimi: Circovirosis është një sëmundje e shërueshme.
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Parandalimi: Për këtë lloj infeksioni nuk ka vaksinë. Mënjanimi i
mbipopullimit dhe mbajtja e një higjene të mirë në kafazin e
pëllumbave është faktor i rëndësishëm kundër kësaj sëmundjeje.

COCCIDIOS, INFEKSIONET E PËLLUMBAVE

Pothuajse në çdo kafaz të pëllumbave mund të ketë coccidios,
por vetëm në infeksione serioze mund të shihen shenjat
klinike. Eimeira labbeana dhe Eimeira Columbarum janë dy
parazitë që shumëzohen në qelizat e zorrëve të pëllumbave dhe i
dëmtojnë ato. Në rast të prekjes prej kësaj sëmundjeje, glasat e
pëllumbave do të jenë të lagura dhe të gjelbërta. Në rastet e një
infektimi serioz shëndeti i pëllumbave do të keqësohet. Në rast se
infeksioni është me Trichomonas gallina pëllumbi është i aftë të
krijojë imunitet kundër këtyre parazitëve. Një higjenë e mirë duhet
të shoqërohet me një trajtim të mirë dhe ajrosje në kafaz.
Transmetimi: Pirja e ujit të kontaminuar në pellgje dhe nëpër
kanale. Ngrënja e ushqimit të kontaminuar.
Simptomat: Çrregullim i tretjes. Glasat e buta dhe të lagura. Molisje
e shkaktuar nga infektimet sekondare. Vonesa e rritjes së zogjve.
Trajtimi: Coccidios është një sëmundje e shërueshme. Në rast
sëmundjeje kurohet me një lugë Coxi Plus në 2 litra ujë gjatë 5
ditëve. Në rast infektimi serioz përsëritet pas 2 javëve.  Trajtoni të
gjithë pëllumbat e të njëjtit kafaz në të njëjtën kohë. Pas trajtimit
përdorni Vitamix ose Biochol 3 deri 5 ditë.
Parandalimi: Trajtoni së paku një muaj para sezonit të shumimit
të gjithë pëllumbat. Në rast marrjeje të ndonjë pëllumbi tjetër, ai
duhet të trajtohet individualisht.
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Për parandalimin e infeksionit pastrojeni kafazin të paktën një herë
në ditë. Dizinfektoni dhe tymosni regullisht kafazin. Ndërroni çdo
ditë ujin.

CORYZA, INFEKTIMI RESPIRATOR
 (FRYMARRJA) = (ASTMA)

  
Coryza është një infeksion i sipërm respirator. Infektimi
viral Herpes. Infektimi bakterial
Chlamydophila, Infektimi Mycopalsma. Shkak për këtë sëmundje
respiratore është higjena e pamjaftueshme, ajrosja e pakët dhe
mbipopullimi në kafaz.
Simptomat: Performancë e dobët. Teshtimë, hundë të ndotura.
Sqepin e mbajnë të hapur. Infektim i syve dhe qelbëzim i hundëve.
Në disa raste mund të shohim edhe rritje të kokës. Puplat përreth
veshëve janë të çuara lart.
Trajtimi: Coryza trajtohet me një lugë ORNICURE në 2 litra ujë
në kohëzgjatje 8 ditë. Ose një lugë me AMOXICURE në 2 litra
ujë në kohëzgjatje 8 ditë.
Parandalimi: Rregullisht (në çdo 2-3 javë)
përdorni AMOXICURE gjatë 2-3 ditëve pas rraskapitjes nga
fluturimi.
 

ECTOPARASITES, PARAZITËT E JASHTËM
 
Kur flasim për parazitët e jashtëm të pëllumbave në shumicen e
rasteve ne mendojmë për morrat. Disa parazitë të jashtëm, i
dëshirojnë puplat me morra (Columbicola columbae) dhe janë në
kafazët e pëllumbave. Këto pupla të ndotura me morra janë
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plotësisht të parrezikshme. Morrat i vendosin vezët në trungun e
puplës dhe ushqehen me copa të puplave. Të tjerë parazitë janë
morri coccyx (Campanulotes bidentatus), që qëndron në fundin e
puplave. Shumica e pëllumbave në kushte të këqija janë të infektuar
me këtë infeksion. Gjithashtu morrat mund të jenë prezentë edhe
në mjekërr dhe në puplat e gjata. Ata e ushqejnë veten me copëza
të puplave. Kryesisht këtë infeksion e hasim në puplat e zgjebosura
(puçërrosura) (Neoknemidocoptes) dhe shumë rrallë në këmbët e
zgjebosura (Knemidocoptes mutans). Pëllumbat që kanë anemi
(pagjakësi) dhe janë shumë të dobët duhet të kontrollohen për
morra gjakpirës (Dermanyssus gallinae). Ky lloj morri jeton në të
çarat (vrimat) e kafazit dhe vepron natën ku thith shumë gjak, duke
shkaktuar anemi serioze tek pëllumbat e rinj (zogjtë), që arrin deri
në ngordhje.                                                            
Simptomat: Kjo sëmundje prek pëllumbat që rrinë në kushte të
këqija. Në raste serioze puplat mund të jenë të dëmtuara. Irritimet
dhe trazime tek pëllumbat e infektuar. Nganjëherë kemi anemi.
Trajtimi:  Në rast të prezencës së ectoparasiteve në pëllumba dhe
në kafaz, ECTOSPRAY është efikas, duke e përdorur 1 ose 2
herë në javë, derisa parazitët të zhduken. Gjithashtu edhe muret,
dyert, vendet e larta, kafazat për çiftëzim etj, duhet të trajtohen
me ECTOSPRAY.
Parandalimi: Të gjithë pëllumbat duhet të trajtohen 1 herë në muaj.
Pëllumbat e trajtuar me ECTOSPRAY është e këshillueshme që
brenda 24 orëve të mos pinë ujë.
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SËMUNDJET E PËLLUMBAVE TË RINJ (ZOGJVE)
 
Në vitet e kaluara kemi parë shumë probleme me pëllumbat e rinj.
Më së shumti kemi parë kombinimin e infeksionit
me Adenovirus dhe E. Coli bacteria. Adenovirus tipi 1 i dëmton
qelizat e zorrëve përmes së cilës ambienti me shumë proteina
siguron kushte ideale në këto rrethana për rritjen e E. Coli
bacteria. Kjo sëmundje e cila mbirrit zorrët, mund të prodhojë
helme, të cilat në kontakt me gjakun shkaktojnë trullosje. Pëllumbat
e rinj preken nga kjo sëmundje dhe nganjëherë ngordhin.
Simptomat: Pëllumbi është i mbushur me gërvishtje dhe ka tretje
të vështirë. Ka të vjella. Glasa të holla dhe të gjelbërta. Oreks të
pakët.
Trajtimi: Në shenjat e para klinike te pëllumbat e sëmurë është e
këshillueshme të trajtohen 7 deri në 8 ditë me THERAPRIM (1
lugë në 2 litra ujë) dhe TRICHO PLUS (1 lugë në 1 litër ujë). Në
të njëjtën kohë gjithashtu duhet përdorur 7 deri 8 ditë ushqim me
vitamina.
Mbështetje: Për të stimuluar imunitetin dhe rezistencën në traktin
e zorrëve duhet përdorur 2 ose 3 herë në javë ECOCURE (10
ml/L) në ujin e pirjes.
 

ORNITHOSIS, GRIPI I PAPAGAJVE
 
Ornithosis, gripi i papagajve është një infeksion bakterial në traktet
respiratore, që shkaktohet nga Chlamydophila psittaci. Kjo
sëmundje është më e madhja tek pëllumbat. Në përgjithësi
Chlamydophila psittaci shkakton vetëm infeksion të lartë në traktin
respirator, por në raste ekstreme mund të shkaktojë dëmtime tek
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organet si p.sh në mëlçi, në mushkëri, në shpretkë etj.                   
Transmetimi: Transmetimi prej prindërve tek zogjtë përmes
vezëve. Kjo sëmundje është më shumë prezente tek kafazët pa
ajrosje të mjaftueshme, mbipopullim etj.
Simptomat: Infeksion të njëanshëm të syrit. Frymëmarrje e
shpejtuar. Fyt të skuqur dhe traktet e larta respiratore. Hundë të
qelbosur. Kokë të trashë (puplat tek veshët janë të ngritura).
Trajtimi: Një lugë me ORNICURE në 2 litra ujë me kalcium gjatë
3 deri 4 javëve. Jo mbipopullim në kafaz dhe ajrosje e mirë. Pas
trajtimit përdor 1 javë OMNIFORM dhe OROVITAL
Parandalimi: Improvizoni ventilimin në kafaz. Largoni pëllumbat
me sëmundje kronike. Përdorni ORNICURE në çdo 2 ose 3 javë
pas fluturimeve intensive. Jepuni ushqime me përmbajtje hekuri.
Largoni pëllumbat prej diellit dhe temperaturave të larta. Freskojini
pëllumbat me tretës medicinal çdo ditë.
 

PARAMYXO, RRROTULLIMI I KOKËS
 
Paramyxo është sëmundje e shtrirë në tërë botën. Shumica e
pëllumbave sëmuren gjatë ndërrimit të puplave dhe rraskapitjes së
madhe. Zogjtë e rinj janë shumë të ndieshëm ndaj kësaj sëmundjeje. 
Simptomat: Pëllumabt pinë shumë ujë. Glasat e lagura. Rrotullimi
i kokës.  Balancim i çrregulluar. Çukitje afër ushqimit. Kohëzgjatja
1 deri 3 muaj. Pas shërimit është e mundur prapë të shfaqin të
njëjtën performancë. Disa pëllumba janë të dëmtuar përgjithmonë
(rrotullim të kokës, glasat e lagura).
Trajtimi: Parandalimi i dehidrimit i shkaktuar prej glasave të lagura
mundet të realizohet, duke përdorur FORTALYT në ujin që pinë.
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Parandalimi: Vaksinimi vjetor i pëllumbave, duke filluar nga mosha
4 javëshe e deri tek pëllumbat e vjetër. Preferohet të vaksinohen
me CHEVIVAC - P200.
 

STREPTOCOCCOSIS, PARALIZA
 
Streptococcus gallolyticus përhapet nga mbipopullimi në kafaz. Kjo
bakterie shfaqet në kafazët e papastërt dhe gjatë sezonit të shumimit.
Ky infeksion gjithashtu shkon dorë pas dore me
infeksionin salmonella.
Simptomat: Ngordhje e befasishme e pëllumbave të moshave të
ndryshme. Lungë në muskujt e krahërorit. Humbje e peshës. Çalim.
Glasat e holla dhe të gjelbërta. Simptoma nervore.
Trajtimi: Trajtoni gjithë pëllumbat gjatë 7 ditëve me
AMOXICURE (një lugë në 1 litër ujë me kalcium në ujë).
Ndërmerrni masa higjenike në kafaz.
Parandalimi: Pastrimi i përditshëm i kafazit dhe shmangja e
mbipopullimit në kafaz.
 

TRICHOMONOSIS, PARAZITËT PROTOZAR
 
Trichomonosis është sëmundje ngjitëse dhe është prezente gati në
të gjithë kafazët. TRICHOMONAS COLUMBAE është një
parazit protozar, i cili shkakton gërvishtje tek zogjtë dhe të rriturit,
duke i infektuar. Prandaj mund ta quajmë edhe si “nëna e
sëmundjeve”. Në rast infektimi të lehtë vëmë re humbje të
kondicionit dhe mbiproduktivitet të mukozës. Ndërsa në rast
infektimi serioz vëmë re probleme respiratore dhe tumor të verdhë
(sarit) në fyt. Zogjtë e rinj në fole gjithashtu mund të kenë infeksion
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në kërthizë, duke dëmtuar mëlçinë. Pëllumbat nuk munden te kenë
imunitet ndaj parazitëve dhe prandaj duhet të trajtohen regullisht.
Transmetimi: Zogjtë e rinj, duke u ushqyer nga prindërit e
infektuar. Kontaktet direkte me pëllumbat e infektuar gjatë
transportit. Pirja e ujit të infektuar.
Simptomat: Keqfunksionimi apo mosfunksionimi i zorrëve.
Probleme me frymarrjen. Mëlçia e dëmtuar.
Trajtimi: Një lugë TRICHO PLUS në 1 litër ujë ose në ushqim
për 20 pëllumba. Trajto me një tablet TRICHOCURE direkt në
sqep dhe përsërite pas 2 ditësh.
Parandalimi: Pas marrjes së çdo pëllumbi të ri jepi një tabletë
me TRICHOCURE direkt në sqep dhe përsërite pas 2 ditësh. Gjatë
ngrohjes së vezëve jepuni: 5 deri 7 TRICHO PLUS. Gjatë largimit
të zogjve nga ushqimi i prindërve jepuni: një tablet
me TRICHOCURE direkt në sqep dhe përsëriteni pas 2
ditësh. Gjatë sezonit të garave: trajtoni me TRICHO PLUS në çdo
2 ditë 1 litër ujë të pijes. Të gjithë pëllumbat e të njëjtit kafaz duhet
të trajtohen në të njëjtën kohë. Freskoni çdo ditë ujin me TRICHO
PLUS. Kanat e ujit duhen pastruar dhe dezinfektuar vazhdimisht.
 

KRIMBAT
 
Kryesisht konstatojmë kontaminimin me krimba të gjatë (Ascaridia
Columbae) dhe krimba me qime (Capilaria spp).  Këta lloj krimbash
ngjiten në pjesët e para të traktit të zorrëve dhe mund të shkaktojnë
kapsllëkun. Nëqoftëse janë prezent një numër i madh i tyre. Në të
kundërtën krimbat e gjatë dhe krimbat me qime nuk janë shumë të
mëdhenj, por mund të jenë në glasa dhe shikimi i tyre mund të
diagnostikohet vetëm përmes mikroskopit. Krimbat me qime janë
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të kundërt me krimbat e gjatë dhe mund të transmetohen me anë të
pulave dhe të qurave.
Transmetimi: Një gërvishtje e vezës së paçelur mund të infektohet
me anë të glasave në fole.
Simptomat: Çrregullim i tretjes. Humbja e shëndetit. Humbja e
peshës. Vjellje. Krimbat e shikuar në glasa (vetëm krimbat e gjatë).
Anemia (kryesisht kur infektimi është me krimba me qime). Glasat
e holla dhe të gjelbërta.
Trajtimi: Në rast sëmundjeje me krimbat e gjatë: Trajto me një
tabletë AVICAS në ditën e parë. Pastroje kafazin dhe jepi një
tretman të nxehtë. Trajto përsëri me një tabletë AVICAS pas 8
ditëve. Krimbat me qime: Trajto me një tabletë AVICAS në ditën
e parë. Trajto me një tabletë AVICAS në ditën e dytë. Pastroje
kafazin dhe jepi një tretman të nxehtë. Trajto përsëri me një
tabletë AVICAS pas 8 ditëve. Trajto përsëri me një
tabletë AVICAS pas 9 ditëve.
Parandalimi: Ne mund të trajtojmë pëllumbat një muaj para
sezonit të shumimit dhe një muaj para sezonit të garave, duke i
trajtuar me tablet AVICAS për secilin pëllumb. Të gjithë pëllumbat
e të njëjtit kafaz, duhet të trajtohen në të njëjtën kohë dhe kafazi
duhet pastruar.
 

PARATYPHUS, SALMONELLOSIS,
INFEKTIMET BAKTERIALE ORALE

Prezenca e këtij lloji të bakterieve të quajtura (Salmonella
Typhimurium var. Copenhagen) në kafazet e pëllumbave është
shumë e madhe. Kjo prekje më së shumti shkakton probleme me
zorrë (diare) por gjithashtu mund të depërtojë edhe tek trakti i



27

zorrëve, duke shkaktuar probleme të brendshme dhe neurotike.
Në shumicën e pëllumbave kjo bakterie shkaktohet nga shumimi i
keq. Prandaj ju këshillojmë t’i trajtoni 2 herë në vit.
Transmetimi: Kontakti direkt me pëllumba të sëmurë apo me
glasat e tyre. Transmetimi vertikal (prej prindërve deri tek zogjtë
nga vezët).
Simptomat: Sëmundja e zorrëve është një infektim i zorrëve me
glasa të lagura dhe gjelbërta. Sëmundje e përzier është një gungë
në vend-bashkimin e bërrylit ose në thembër. Sëmundje organike
është tumor dhe lungë në mëlçi, shpretkë, zemër dhe me pasojë në
zvogëlimin e fertilitetit dhe nganjëherë edhe ngordhje të zogjve.
Sëmundje nervore është çrregullimi i balancimit dhe shenja të
paralizës. Sëmundje akute është (ngordhje) e madhe e zogjve pas
ndërprerjes së ushqimit nga prindërit.
Trajtimi: Menjëherë ndërpritni shumimin e pëllumbave. Trajtoni të
gjithë pëllumbat gjatë periudhës 14 ditëshe me THERAPRIM (1
lugë në 2 litra ujë) ose AMOXICURE (1 lugë në 1 litër ujë).
Vaksinoni të gjithë pëllumbat 3 deri 5 ditë pas trajtimit me vaksinën
kundër ngordhjes.
Parandalimi: Vaksinoni të gjithë pëllumbat. Para vaksinimit
pëllumbat duhet të trajtohen me THERAPRIM (1 lugë në 2 litra
ujë të pijes) ose AMOXICURE (1 lugë në 1 litër ujë). Rritni
imunitetin e pëllumbave me OROVITAL ose ECOCURE. Mbani
kafazin e pastërt dhe higjenik. Mos e mbipopulloni kafazin me
pëllumba.
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KREU I TRETË

MEDIKAMENTET BARNAT
 
TRICHO PLUS
Parandalimi dhe trajtimi i Trichmonosis (Ulçër) dhe Hexamitosis e
pëllumbave.
Përmbajtja: RONIDAZOLE. Shumë aktiv kundër sëmundjes
së Trichmonosis (Ulçër) dhe Hexamitosis. Pa efekte anësore. Pa
efekte të dëmshme në gara. I sigurt dhe jo i helmues për pëllumbat
e rinj. 
Mënyra e përdorimit: Një lugë TRICHO PLUS në 2 litra ujë
gjatë 7 ditëve. Trajtimi i kafazit. Sigurim i lartë i efektshmërisë.
Komplet ujë i tretshëm. Në rast të ngrirjes së ujit gjatë
dimrit TRICHO PLUS mund të përdoret edhe në ushqim.
 
TRICHOCURE
Parandalimi dhe trajtimi i Trichmonosis (Ulçër) dhe Hexamitosis
e pëllumbave.
Përmbajtja: RONIDAZOLE. Shumë aktiv kundër sëmundjes
së Trichmonosis (Ulçrës). Nuk shkakton vjellje. 
Mënyra e përdorimit:  Një tablet TRICHOCURE për çdo
pëllumb, duke e përsëritur trajtimin pas 2 ditëve.
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ORNICURE
Trajtimi i sëmundjeve respiratore (frymëarrjes), ornithosis, mukozën
dhe infeksionet e tjera okulare.
Përmbajtja: DOXYCYCLINE-HYCLATE. Ka efektivitet të lartë
kundër shumë bakterieve patogjene. Antibiotik dhe veprues i gjatë.
Mënyra e përdorimit: Një lugë ORNICURE në 2 litra ujë të
distiluar gjatë 5 ditëve.

AMOXICURE
Trajtimi i streptococcosis dhe trajtimi general i infeksioneve
bakteriale.
Përmbajtja: AMOXICILLINE-TRIHYDRATE. Aktivitet i gjerë.
Efektivitet të lartë kundër streptococcosis, salmonellosis dhe
colibacillosis. Indikatori kryesor në trajtimin e zorrëve dhe
stomakut, si edhe për infektimet respiratore.
Mënyra e përdorimit: Një lugë AMOXICURE në 1 litër ujë
gjatë 5 ditëve.

THERAPRIM
Trajtimi i salmonellosis, colibacillosis, zorrëve të stomakut dhe
infektimet respiratore tek pëllumbat.
Përmbajtja: TRIMETHOPRIM GRANULATE. Vepron kundër
disa sëmundjeve patogjene. Mënyra e përdorimit: Një lugë
THERAPRIM në 2 litra ujë gjatë 5 ditëve.

COXI PLUS
Parandalues dhe trajtues në coccidiosis tek pëllumbat.
Përmbajtja: SODIUM SULFADIMETHOXINE. Zvogëlon
sëmundjet patogjene. Aktivitet anti bacterial.
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Mënyra e përdorimit: Një lugë COXI PLUS në 2 litra ujë gjatë
5 ditëve. 

AVICAS
Parandalues dhe trajtues në krimbat e pëllumbave të infektuar.
Përmbajtja: FEBANTEL. Efektivitet të lart kundër krimbave të
gjatë dhe krimbave me qime. Mbyt krimbat e vegjël dhe krimbat e
mëdhenj. Efektivitet të shpejt dhe të sigurtë. Nuk shkakton vjellje.
Pa efekte anësore. Pa probleme në rritjen e puplave. 
Mënyra e përdorimit: Një tablet TRICHOCURE për çdo
pëllumb. 

ECTOSPRAY
Aktiv kundër morrave
Përmbajtja: PERMETHRINE ka efektivitet të lartë kundër
morrave. Nuk ka efekte anësore.
Mënyra e përdorimit: Të gjithë pëllumbat duhet të trajtohen çdo
4 javë. Në rast të prezencës së ectoparasites tek pëllumbat përdor
ECTOSPRAY një herë në javë direkt mbi pëllumb. Githashtu mund
të përdoret edhe në spërkatjen e kafazit. Mund të përdoret edhe
gjatë garave. Mënjano çdo kontakt direkt me ujin dhe puplat e
spërkatura në ditën e parë të trajtimit.
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KREU I KATËRT

PRODUKTET SHËNDETËSORE
 
DYNERGON Q10
Kombinim unikat i lecithin, linoleic dhe linolenic acid, coenzyme
Q10 dhe vitamin E. Produkt energjik për performancë optimale.
Rritje maksimale e rezervave të energjisë. Efektivitet natyral
stimulus. Rritje të fertilitetit. 
Mënyra e përdorimit: Një lugë supe (15 ml) për 0.5 kg në
ushqim gjatë sezonit të fluturimit: Përdoreni 2-3 javë para garave.
DYNERGON Q10 përdoret 2 deri 3 herë në javë para dhe gjatë
çiftëzimit: DYNERGON Q10 përdoret çdo 2 ditë, 2 javë para
çiftëzimit dhe 1 javë gjatë çiftëzimit.

FORTALYT
Përzierje unikate e elektroliteve me proteina specifike për pëllumba.
Biorregullator ideal. Terapi me elektrolite për rikuperim të shpejtë.
Kthim i shpejtë i bazës së acideve në balancimin e indeve në gjak.
Parandalon dehidrimin përgjatë diarresë. Përmban minerale të
rëndësishme dhe proteina aktive biologjike.
Mënyra e përdorimit: Një lugë në 1 litër ujë ose 2 lugë në
ushqim gjatë sezonit të fluturimit. Gjatë sezonit të shumimit. Para
çiftëzimit. Ndërprerjes së ushqimit të zogjve.
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VITAMIX
Vitamina të tretshme me glukozë dhe burime energjie. Terapi dhe
veprime të gjata. Ngritje në shëndet dhe fitnes. Kombinim i
balancuar i vitaminave. Përmban vitaminën B. 
Mënyra e përdorimit: Një lugë VITAMIX në 2 litra ujë, 2 herë
në javë. Në rast të dobësimit (1 lugë në 2 litra ujë gjatë 5 ditëve).
Një terapi mbështetëse pas trajtimit të coccidiosis, trichomonosis,
ornithosis dhe krimbave. Pas vaksinimit kundër paramyxovirosis
dhe paratyphosis. Në rast dobësimi apo lodhjeje. Gjatë ndërrimit
të puplave. Gjatë shumimit dhe rritjes së zogjve.
 
OMNIFORM
Tretësirë speciale me amino acide dhe vitamina. Për kushte optimale
dhe rritjen e rezervave. Aktivizim i metabolizmit, rrit shpejtësinë
dhe qëndrueshmërinë. Kthimi i energjisë tek pëllumbat e dobësuar.
Rrit shëndetin dhe rezistencën. 
Mënyra e përdorimit: 2 lugë për 1 litër ujë 2 herë në javë. Në
rast të rraskapitjes apo lodhjes. Në rast shëndeti jo të mirë. Pas
sëmundjes. Gjatë shumimit. Mund të kombinohet me OROVITAL.

DEXTROTONIC
Elektrolite të tretshme, dekstroz dhe fruktoz. Rritje e kapacitetit të
performancës. Përmbajtje e lartë e përmirësimit të sheqerit.
Aktivizon energjinë rezervë. Rrit metabolizmin. Ka aktivitet kundër
lodhjes.
Mënyra e përdorimit: 3 lugë për 1 litër ujë para garave. Në rast
lodhjeje. Në rast pafuqie tek muskujt. Zmadhon aktivitetin dhe
stimulon me përzierjen me VITAMIX dhe OMNIFORM.
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BIOCHOL
Amino acide të sulfurit, biotin, sorbitol dhe vitamin B 12. Forcues
i mëlçisë dhe i puplave. Rrit puplat e zogjve dhe shëndetin. Stimulon
oreksin. Aktivizon metabolizmin.
Mënyra e përdorimit: 2 lugë për 1 litër ujë. Për mbrojtje të
veshkave dhe mëlçisë. Gjatë ndërrimit të puplave. Pas ndërprerjes
së barnave. Në rast të metabolizmit të trubullt dhe pa oreks. Në
rast të tretjes së dobët. Zmadhon aktivitetin dhe stimulon me
përzierjen me VITAMIX dhe FORTALYT.

CREATHLON
Kombinim prej kreatines dhe HYDROXYMETHYLBUTYRATE.
Përforcues natyral i muskujve. Kërkimet shkencore kanë treguar
se ndikon në rritjen e performancës dhe gjithashtu ndihmon në
rikuperimin e shpejtë. Rikthen nivelin e energjisë tek pëllumbat e
dobët.
Mënyra e përdorimit: Gjatë 5 ditëve 1 lugë (doza për 20
pëllumba) 2 herë në ditë në ushqim.

Produktet Natyrale

OROVITAL
Për rezistencë natyrale dhe rritje të performancës. 
Përmbajtja: ECHINACEA-EN GINSENGEXTACTS. Kualitet
të lartë në ekstratet e ECHINACEA dhe GINSENG. Aktivizon
stimulimin e feritliltetit. Rrit rezistencën dhe performancën.
Mënyra e përdorimit: 2 lugë për 1 litër ujë gjatë rritjes së zogjve.
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ECOCURE
Stabilizator i zorrëve.
Përmbajtja: OREGANO dhe Acide Organike Natyrale. Preparat
i pastër biologjik. Krijon ambient perfekt në zorrë. Rrit kualitetin e
ujit të pijes. I përdorshëm në rast infektimi bakterial të zorrëve
(E.coli, Salmonella).
Mënyra e përdorimit: 2 lugë për 1 litër ujë. Ka efekt të
parandalojë funksionin e çrregullt të zorrëve. Pëllumbat e rinj: 2
deri 3 herë në javë (pas ndërprerjes së ushqimit nga prindërit).
Pëllumbat e vjetër: 1 herë në javë gjatë tërë vitit.

Para startimit të garave
Katër javë para startimit të garave, pëllumbat duhet të trajtohen
për coccidiosis (COXI PLUS - 5 ditë). Dy javë para startimit të
garave, pëllumbat duhet të trajtohen për trichomonosis (TRICHO
PLUS - 5 ditë). Pëllumbat duhet të trajtohen për parandalim nga
infektimet e zorrëve dhe salmonellosis, duke
përdorur THERAPRIM for 5 deri 8 ditë. Të gjithë pëllumbat
(beqar dhe të rinj) duhet të vaksinohen kundër paramyxovirosis në
fillim të marsit (pëllumbat e rinj – zogjtë pas 6 javëve). Në fillim të
sezonit të gjithë pëllumbat, duhet të trajtohen me ECTOSPRAY.
Gjatë sezonit të garave uji duhet të ndërohet çdo ditë ose 2 herë
në ditë. 
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