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Zapraszamy do oglądania filmów o żywieniu gołębi 
na naszych kanałach:

Mistrzowie polecają!

5 powodów dlaczego karmy Biofeed są najlepsze:
Nowoczesne laboratorium – bezpośrednio na terenie wytwórni posiadamy laboratorium, 
wyposażone w nowoczesny sprzęt analityczny, który wykorzystujemy do badania 
komponentów na każdym etapie produkcji mieszanek. To gwarancja, że w karmie są 
zawsze składniki najwyższej jakości o optymalnej zawartości składników pokarmowych.

Nowoczesna linia produkcyjna oraz magazyny – wszystkie surowce do produkcji skła-
dujemy w nowoczesnym magazynie, które następnie są przekazywane bezpośrednio na 
linię produkcyjną. Unikamy w ten sposób wszelkich możliwych zanieczyszczeń, które mo-
głyby się dostać do mieszanek.

Wykwalifikowana kadra – składy wszystkich mieszanek zostały opracowane przez 
najlepszych specjalistów, technologów żywienia oraz lekarzy weterynarii prze współpracy  
z czołowymi hodowcami gołębi pocztowych.

Doświadczenie zawodowe – szczycimy się doświadczeniem zdobywanym przez lata 
na rynku polskim oraz rynkach zagranicznych, jak również fachową wiedzą w zakresie 
żywienia zwierząt. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w tworzeniu wielu 
programów żywieniowych m.in. dla drobiu, trzody chlewnej, bydła i zwierząt futerkowych.

Współpracujemy z najlepszymi z zagranicy – naszą wiedzę oraz doświadczenie 
w produkcji karm dla gołębi poszerzamy o bliską współpracę z zachodnimi firmami 
produkującymi dodatki pokarmowe, dzięki temu wiemy doskonale jak stworzyć karmę, 
która będzie spełniała wymagania polskich oraz zachodnich hodowców gołębi pocztowych.

Zdrowe gołębie uzyskujące najlepsze wyniki – to cel każdego Hodowcy! To również nasz cel!

Nie jesteśmy tylko producentem karm dla gołębi pocztowych. Oferujemy także gotowe rozwiązania  
żywieniowe oraz dajemy receptę na zdrową hodowlę gołębi pocztowych. 

Biofeed to niezwykle aktywnie rozwijająca się firma na polskim rynku. Jesteśmy grupą doświadczonych pasjonatów 
oraz ekspertów w żywieniu zwierząt. Obecnie produkujemy już w czterech wytwórniach – w Bloku Dobryszyce,   
Pasłęku, Zalewie oraz w Rajkowy. Szczycimy się nowoczesnymi fabrykami pasz m.in. dla drobiu. Nasza praca 
jest dla nas pasją, dlatego pragniemy poszerzać naszą działalność i dzielić się wiedzą zdobywaną przez lata. Jako 
jedni z pierwszych w Polsce wprowadziliśmy w żywieniu zwierząt produkty ekspandowane, które uzupełniliśmy 
w roku 2017 o nowoczesny granulat dla gołębi. 

Firma Biofeed wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców przygotowała zestaw preparatów witamino-
wo-aminokwasowo-mineralnych  przeznaczonych na wszystkie okresy pracy hodowlanej. Gama preparatów 
zawiera w swoim składzie produkty polecane do stosowania od momentu rozpłodu jak i późniejszych lotów, 
kończąc na pierzeniu i okresie spoczynku. Dodatkowym uzupełnieniem grupy produktów Biofeed jest: glukoza 
z witaminami, sól do kąpieli, zestaw olejków oraz witaminizowane drożdże piwne. W sumie jest to zestaw 8 
produktów z których każdy charakteryzuje się wyjątkowym, bogatym składem oraz dobroczynnymi właściwo-
ściami odżywczymi i regeneracyjnymi.

Dodatkowo produkty zostały wzbogacone o wyciąg z soku karczocha, który zawiera m.in. 
cynaryny i inuliny – substancje, które poprawiają pracę układu pokarmowego oraz stymulują 
procesy metaboliczne. Już w starożytności karczoch były lekiem na niestrawność, zaburzenia 
wątrobowe oraz nerkowe. Zastosowanie soku z karczocha w produktach Biofeed ma zatem 
na celu usprawnienie gospodarki lipidowej, a tym samym poprawę wydolności  
i kondycji organizmu gołębia, przy jednoczesnej ochronie wątroby.

1.
2.

3.
4.
5.

www.facebook.com/groups/latajzbiofeed

www.youtube.com/c/biofeedjestesmydlaciebie
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BIOFEED TAUBEN ZUCHT - ROZPŁÓD

Kompozycja synergicznych składników opracowana dla gołębi na okres 
rozpłodu

Zalecenia żywieniowe:
BioFeed Tauben Zucht – mieszanka paszowa uzupełniająca, kompozycja 
współdziałających składników (aminokwasów, witamin, minerałów, w tym 
montmorylonitu, soku z karczocha, drożdży piwnych i stabilizatora flory 
jelitowej), opracowana specjalnie dla gołębi w okresie przygotowania do 
rozpłodu, trwania lęgów oraz późniejszego odchowu młodych. BioFeed 
Tauben Zucht to doskonała kondycja gołębi gwarantująca m.in. wysokie 
libido, prawidłowe formowanie jaj oraz właściwy rozwój piskląt przy 
jednoczesnej ochronie wątroby i jelit (ochrona przeciw biegunkom oraz 
innym zaburzeniom układu pokarmowego). Zawiera muszle ostryg.
Preparat należy stosować w czasie okresu rozpłodowego i trwania lęgów.
Stosowanie: 1g/ 1 gołębia dziennie, w czasie lęgów zimowych można 
zwiększyć dawkowanie do 1,5g. Mieszankę można podawać osobno lub 
wymieszać z karmą. Polecamy zastosować olejek BIOFEED MULTIOIL 
TAUBEN.

Opakowanie: 1000g.

BIOFEED TAUBEN GLUKOSE  - GLUKOZA Z WITAMINAMI 

Kompozycja glukozy z witaminami oraz sokiem z karczocha

Zalecenia żywieniowe:
BioFeed Tauben Glukose  – rozpuszczalna w wodzie mieszanka paszowa 
uzupełniająca, kompozycja glukozy z witaminami: B1, B6, B2, B3, C oraz 
sokiem z karczocha. Źródło cukru prostego – glukozy, łatwo przyswajalnej 
energii w najkorzystniejszej postaci, która błyskawicznie regeneruje siły 
i pozwala osiągnąć lepsze wyniki. Zapobiega deficytowi energetycznemu 
po wzmożonym wysiłku. Witaminy z grupy B korzystnie wpływają na 
układ nerwowy, nieocenione w sytuacjach stresowych. Witamina C 
wspiera regenerację organizmu, układ krwionośny oraz profilaktykę 
stanów zapalnych po lotach. Sok z karczocha działa osłonowo na wątrobę 
oraz wspomaga jej działanie.
Preparat należy stosować w czasie wzmożonego zapotrzebowania 
energetycznego gołębi – loty, pierzenie, wystawy, osłabienie po przebytych 
chorobach, wzmocnienie kondycji.
Stosowanie: 1g/1l wody. W czasie lotów – rozpocząć podawanie 3-5 dni 
przed lotem oraz koniecznie w dniu powrotu.

Opakowanie: 700g.

BIOFEED TAUBEN REISE  - LOTY

Kompozycja synergicznych składników opracowana dla gołębi w okresie 
lotów

Zalecenia żywieniowe:
BioFeed Tauben Reise – mieszanka paszowa uzupełniająca, kompozycja 
współdziałających składników (aminokwasów, witamin, minerałów, w 
tym montmorylonitu, soku z karczocha, drożdży piwnych) opracowana 
specjalnie dla gołębi w okresie lotów. BioFeed Tauben Reise to optymalne 
przygotowanie gołębi na loty, ochrona układu nerwowego, ogólne 
wzmocnienie organizmu, w tym wytrzymałości oraz odporności na stres 
(wynikającym z udziału w zawodach), przy jednoczesnej ochronie wątroby 
(większa wydolność, szybsza regeneracja). 
Preparat należy stosować w czasie przygotowania do sezonu lotów oraz w 
czasie jego trwania. Zawiera muszle ostryg.
Stosowanie: 1g / 1 gołębia dziennie. Podawanie należy rozpocząć około 
15 dni przed rozpoczęciem sezonu i kontynuować przez cały okres jego 
trwania. Mieszankę można podawać osobno lub wymieszać z karmą. 
Polecamy zastosować olejek BIOFEED MULTIOIL TAUBEN.

Opakowanie: 1000g.

BIOFEED TAUBEN MAUSER - PIERZENIE

Kompozycja synergicznych  składników opracowana dla gołębi w czasie 
pierzenia

Zalecenia żywieniowe:
BioFeed Tauben Mauser – mieszanka paszowa uzupełniająca, kompozycja 
współdziałających składników (aminokwasów, witamin, minerałów, w 
tym montmorylonitu, soku z karczocha, drożdży piwnych) opracowana 
specjalnie dla gołębi na okres pierzenia. BioFeed Tauben Mauser 
gwarantuje prawidłowo wykształcone, silne pióra, skracając jednocześnie 
okres pierzenia dzięki dostarczeniu wszystkich niezbędnych składników 
w optymalnych proporcjach,  przy jednoczesnej ochronie intensywnie 
pracującej wątroby. 
Preparat należy stosować w czasie przygotowania do okresu pierzenia 
gołębi i jego trwania. 
Stosowanie: 1g / 1 gołębia dziennie. Podawanie należy rozpocząć około 
15 dni przed rozpoczęciem pierzenia i kontynuować przez cały okres jego 
trwania. Mieszankę można podawać osobno lub wymieszać z karmą. 
Polecamy zastosować olejek BIOFEED MULTIOIL TAUBEN.

Opakowanie: 1000g.

suplementy suplementy
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BIOFEED TAUBEN MULTIMIX

Kompozycja synergicznych składników opracowana dla gołębi 

Zalecenia żywieniowe:
BioFeed Tauben MultiMix – mieszanka paszowa uzupełniająca, 
kompozycja współdziałających składników (aminokwasów, witamin, 
minerałów, w tym montmorylonitu, soku z karczocha, drożdży piwnych) 
opracowana specjalnie dla gołębi do stosowania przez cały rok. Sprzyja 
utrzymaniu gołębi w prawidłowej kondycji oraz  zdrowiu. Gwarantuje 
optymalne przygotowanie do sezonu rozpłodowego oraz lotowego.  
Zalecany jest również  w czasie niedoborów mineralno-witaminowych, 
wzmożonego zapotrzebowania spowodowanego wysiłkiem oraz w okresie 
rekonwalescencji po przebytych chorobach.
Stosowanie: 1g / 1 gołębia dziennie. Mieszankę można podawać osobno 
lub wymieszać z karmą.  Polecamy zastosować olejek BIOFEED MULTIOIL 
TAUBEN.

Opakowanie: 1000g.

BIOFEED TAUBEN MULTIOIL 
Kompozycja 8 olejów opracowana specjalnie dla gołębi

Zalecenia żywieniowe:
mieszanka paszowa uzupełniająca, kompozycja 
8 olejów opracowana specjalnie dla gołębi. Wysoce energetyczna mieszanka dostarcza 
łatwo dostępnej energii, wspomaga kondycję i zdrowie oraz wygląd skóry i piór, stanowi 
bogate źródło NNKT – nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3, 6 oraz 9, kluczowych 
w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu na wielu płaszczyznach. Olej lniany 
– wykazuje właściwości przeciwzapalne, działa ochronnie na układ pokarmowy, wspiera 
serce i odporność. Olej rzepakowy – wyjątkowo bogaty w witaminy E, K i A, pozytywnie 
wpływa na układ krwionośny, nerki, skórę i upierzenie. Olej sojowy - zawiera duże ilości 
lecytyny wspierającej pamięć oraz choliny chroniącej wątrobę. Olej słonecznikowy – spora 
ilość witaminy A wykazuje korzystny wpływ na wzrok. Olej z ostropestu plamistego – 
wykazuje działanie ochronne na wątrobę, posiada silne właściwości antyoksydacyjne. Olej 
z wiesiołka – wpływa na wskaźniki płodności, wspiera pracę serca i układu naczyniowego, 
łagodzi bóle mięśni, korzystnie wpływa na skórę i upierzenie. Olej z czarnuszki – posiada 
właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne, wzmacnia odporność oraz układ krwionośny. 
Olejek CBD – 1% ekstrakt CBD z konopi siewnych w oleju konopnym, niweluje działanie 
stresu, chroni jelita, poprawia apetyt oraz korzystnie wpływa na skórę i jej wytwory.

Preparat należy podawać przez cały rok.
Stosowanie: 1 łyżka stołowa (15ml) na 1 kg karmy. W czasie lotów 1 raz w tygodniu, długie 
dystanse oraz okres pierzenia 2 razy w tygodniu, dla młodych ptaków od ukończenia 1 
miesiąca życia. Podawać wyłącznie na karmę, nie mieszać z wodą.

Opakowanie: 500ml.

BIOFEED TAUBEN BIERHEFE - DROŻDŻE PIWNE   

Kompozycja synergicznych  składników opracowana dla gołębi na bazie 
drożdży piwnych

Zalecenia żywieniowe:
BioFeed Tauben Bierhefe – drożdże piwne suszone metodą rozpyłową, która 
pozwala na zachowanie aktywności biologicznej wszystkich składników 
(witamin, aminokwasów i składników mineralnych). Mieszanka paszowa 
uzupełniająca, wpływająca korzystnie na wzrost i rozwój młodych 
gołębi, układ pokarmowy oraz wzmocnienie ich odporności. Regularnie 
podawanie usprawnia proces pierzenia oraz prawidłowe tworzenie piór, 
w czasie lotów wzmacnia kondycję gołębi poprawiając ich wyniki lotowe 
oraz ogólną kondycję. 

Preparat należy podawać przez cały rok. 

Stosowanie: 20g / 1 gołębia dziennie (na karmę). Podawanie kontynuować 
przez cały rok w zależności od potrzeb. Polecamy zastosować olejek 
BIOFEED MULTIOIL TAUBEN.

Opakowanie: 700g.

BIOFEED TAUBEN BADESALZ 
Kompozycja bocheńskiej soli jodowo – bromowej z olejkiem eukaliptusowym i neem

Zalecenia żywieniowe:
kompozycja soli jodowo-bromowej z olejkiem eukaliptusowym oraz naturalnymi, suszonymi 
liśćmi neem (miodii indyjskiej). Bocheńska sól jodowo-bromowa słynie z bogatego składu 
mineralnego, dzięki czemu zaliczana jest do soli leczniczych. Zawiera w swoim składzie: 
związki jodu, bromu, sód, chlor, wapń, magnez i żelazo. Wpływa korzystnie na schorzenia 
stawów, zapalenie mięśni oraz choroby skóry. Wraz z olejkiem eterycznym eukaliptusowym 
oczyszcza drogi oddechowe i zapobiega ich zapaleniom, co wpływa na prawidłowe 
natlenienie organizmu oraz większą wydolność organizmu w czasie lotów. Naturalny 100% 
susz z liści neem odstrasza ektopasożyty, wykazuje m.in. działanie przeciwświądowe, 
przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe. 
Łagodzi bóle i napięcie mięśni, usuwa toksyny z organizmu.
Regularne kąpiele w BioFeed Tauben Badesaltz wpływają korzystnie na skórę i pióra 
gołębi. Usuwają zanieczyszczenia, ułatwiają proces pierzenia oraz ułatwiają utrzymanie 
prawidłowej higieny upierzenia, nie dopuszczając do zasiedlenia przez piórojady. 
Wpływają również na prawidłowe procesy oddechowe oraz należyte ukrwienie skóry. 
Wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, antyseptyczne i relaksujące. 
Całkowicie bezpieczny, nawet w przypadku spożycia.

Preparat należy stosować regularnie przez cały rok. W sezonie lotowym 1-2 razy w tygodniu. 
W okresie pierzenia 2 razy w tygodniu.

Opakowanie: 1000g.

suplementy suplementy
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Karmy Biofeed to unikalne karmy dla gołębi pocztowych, charakteryzujące 
się wyjątkową, niezwykle bogatą kompozycją

Karmy Biofeed to mieszanki o optymalnym, bogatym składzie, gwarantujące zabez-
pieczenie wszystkich niezwykle wysokich wymagań pokarmowych gołębi pocztowych.

Wiemy, że poszczególne ziarna w mieszankach zawierają tylko część niezbędnych 
składników pokarmowych, dlatego wzbogaciliśmy nasze karmy o wiele różnych 
niezwykle wartościowych komponentów, które uzupełniając się wzajemnie, 
tworzą w pełni zbilansowane karmy. 

Z dumą prezentujemy dwie linie karm dla gołębi, które cieszą się ogromnym powodzeniem również na rynkach 
zagranicznych, a których receptury zostały opracowane przez najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie żywienia 
gołębi. W tworzeniu karm brali udział również wybitni hodowcy polscy i zagraniczni w tym uznani producenci 
dodatków pokarmowych.

Program żywienia Biofeed Premium – to linia niezwykle bogatych w składniki pokarmowe karm, opracowana 
z myślą o najbardziej wymagających hodowcach gołębi pocztowych. Program żywienia opiera się nie tylko  
o doskonale, naukowo zbilansowane dawki pokarmowe, ale przede wszystkim o wyselekcjonowane komponenty, 
które stanowią klucz do bezpiecznej, zdrowej i efektywnej hodowli gołębi. Wieloletnie doświadczenie w żywieniu 
zwierząt w połączeniu z nowoczesną technologią doboru surowców oraz produkcji karm pozwala nam oddać  
w Państwa ręce produkt najwyższej klasy.

Rozpłodowo-Lotowa + Młode 
(drobne nasiona) bez pszenicy

Karma polecana na cały sezon rozpłodu 
oraz późniejszy odchów młodych gołębi, 
bez konieczności zmiany mieszanki. 
Zawiera wyłącznie drobne nasiona, jak 
kukurydzę popcorn czy drobne groszki 
(ptasie). Unikalna kama stworzona jako 
główne źródło składników pokarmowych 
na cały okres rozpłodu oraz późniejszy 
wychów młodych gołębi. Nie zawiera 
pszenicy.

kukurydza popcorn 16%
groszek żółty (ptasi) 15%

dari 14%
groszek zielony (ptasi) 11%

sorgo 10%
kardi 9%

jęczmień łuskany 6%
kukurydza bordo 4%

peluszka 3%
ryż Paddy 3%
proso żółte 2%

proso czerwone 2%
wyka 2%

słonecznik czarny 1%
słonecznik paskowany 1%

gryka 1%
100%

Białko surowe 14.8%
Tłuszcz surowy 3.5%
Włókno surowe 3.78%
Popiół surowy 1.7%

Energia metaboliczna 3 168 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

Opakowanie: worek 25kg

Rozpłodowa’20 
bez pszenicy

Niezwykle bogata karma rozpłodowa 20 
składnikowa, zawierająca w swoim składzie 
bardzo cenne nasiona, gwarantujące 
optymalnie przebiegający proces rozpłodu. 
Polecana jako główna karma rozpłodowa. 
Nie zawiera pszenicy.

groch zielony 18%
groch żółty 12%

sorgo 11%
kukurydza bordo 9%

kukurydza Orange 9%
dari 9%

proso żółte 5%
peluszka 5%

jęczmień łuskany 5%
wyka 3%

proso czerwone 3%
kardi 2%

ryż Paddy 2%
kanar 1%
rzepak 1%
soja 1%

gryka 1%
słonecznik czarny 1%

słonecznik paskowany 1%
len 1%

100%

Białko surowe 14.5%
Tłuszcz surowy 4.2%
Włókno surowe 4.2%
Popiół surowy 2.2%

Energia metaboliczna 2 920 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:
Opakowanie: worek 25kg

kukurydza Orange 16%
groch zielony 13%
groch żółty 10%

sorgo 10%
kukurydza bordo 9%

dari 9%
proso żółte 5%
peluszka 5%

jęczmień łuskany 5%
kardi 3%

proso czerwone 2%
rzepak 2%
wyka 2%
gryka 2%

słonecznik czarny 2%
ryż Paddy 2%

kanar 1%
słonecznik paskowany 1%

len 1%
100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Rozpłodowo-lotowa’19 
bez pszenicy

Idealna mieszanka rozpłodowo-lotowa  
o bardzo bogatym składzie (19 składników), 
gwarantująca optymalne przejście z okresu 
rozpłodu do sezonu lotowego. Dzięki 
optymalnym proporcjom między składnikami 
białkowymi i energetycznymi polecana 
jest zarówno do rozpłodu jak i na loty. Nie 
zawiera pszenicy.

Białko surowe 14%
Tłuszcz surowy 5.4%
Włókno surowe 4.3%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 3 005 kcal

Opakowanie: worek 25kg
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Orange

Z kukurydZą
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Wdowce I do 400km

Wdowce to elita naszych gołębi. Z myślą 
o nich zostały opracowane mieszanki dla 
wdowców wzbogacone o wiele cennych 
składników takich jak dari, kardi czy ryż 
Paddy. Wdowce I to karma przeznaczona 
do stosowania na loty na dystansach 100 
- 400 km. W zależności od potrzeb może 
być uzupełniana karmami Biofeed Super 
Dieta oraz Biofeed Dieta Mistrzów lub Dieta 
Champion Proteinowa.

Light Sport lekkostrawna, bezstrączkowa 
- z obniżoną zawartością białka

Wybitna mieszanka lekkostrawna o obni- 
żonej zawartości białka. Karma, którą 
można stosować bez obaw o pojawienie 
się zaburzeń układu pokarmowego. 
Dobroczynnie wpływa na pracę jelit gołębia. 
Polecana zarówno dla gołębi młodych jak  
i dorosłych. 

kukurydza bordo 16%
kukurydza Orange 16%

dari 13%
kardi 10%

ryż Paddy 8%
peluszka 5%

sorgo 5%
groszek zielony (ptasi) 4.5%
groszek żółty (ptasi) 4.5%

jęczmień łuskany 4%
soja 2%

proso żółte 2%
wyka 2%
gryka 1%

proso czerwone 1%
rzepak 1%
kanar 1%

konopie 1%
słonecznik czarny 1%

słonecznik paskowany 1%
len 1%

100%

kardi 18%
kukurydza bordo 17%

kukurydza Orange 16%
dari 16%

ryż Paddy 10%
sorgo 7%

jęczmień łuskany/pęczak 4%
proso czerwone 3%

proso żółte 3%
gryka 2%

konopie 2%
ryż łuszczony 2%

100%

kukurydza Orange 14%
kukurydza bordo 13%

dari 13%
kardi 10%

ryż Paddy 8%
sorgo 7%

proso żółte 6%
pszenica biała 4%

jęczmień łuskany 4%
groszek zielony (ptasi) 3%
groszek żółty (ptasi) 3%

wyka 3%
peluszka 3%

gryka 1%
proso czerwone 1%

kanar 1%
rzepak 1%
soja 1%

konopie 1%
słonecznik czarny 1%

słonecznik paskowany 1%
len 1%

100%

kukurydza Popcorn 26%
kardi 18%
dari 14%

ryż Paddy 14%
kukurydza bordo 8%

sorgo 7%
proso żółte 5%

jęczmień łuskany 4%
mungo 2%
konopie 1%
gryka 1%

100%

kukurydza Popcorn 22%
dari 14%
kardi 8%
sorgo 6%

groszek zielony (ptasi) 5%
groszek żółty (ptasi) 5%

proso żółte 5%
ryż Paddy 5%
peluszka 4%

kukurydza bordo 4%
konopie 3%

pszenica biała 3%
soja 2%
wyka 2%

jęczmień łuskany 2%
słonecznik czarny 2%

len 2%
kanar 1%
gryka 1%

proso czerwone 1%
rzepak 1%
mungo 1%

słonecznik paskowany 0.5%

ryż łuszczony 0.5%

100%

Białko surowe 12.4%
Tłuszcz surowy 6.6%
Włókno surowe 3.6%
Popiół surowy 1.9%

Energia metaboliczna 3 130 kcal

Białko surowe 11%
Tłuszcz surowy 7.1%
Włókno surowe 2.9%
Popiół surowy 1.6%

Energia metaboliczna 3 150 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

Wdowce II powyżej 400km

Mieszanka ta została opracowana z myślą 
o wdowcach biorących udział w lotach 
powyżej 400km. Posiada te same składniki 
co Wdowce I ale w nieco zmienionych 
proporcjach, aby w trakcie zmiany karmy 
z Wdowce I na Wdowce II nie doprowadzać 
do zaburzeń w pracy układu pokarmowego, 
a tym samym do osłabienia zdolności 
lotowych. W zależności od potrzeb może być 
uzupełniana o karmę Biofeed Energetyczną 
oraz Biofeed Regeneracyją lub Super Dietę.

Junior Lotowa Varia’24 z kukurydzą 
Popcorn

Ekskluzywna, niezwykle bogata mieszanka 
lotowa dla gołębi. Zawiera specjalnie 
selekcjonowane 24 różne składniki, two- 
rzące unikalną mieszankę przeznaczoną 
na sezon lotów. Polecana jako karma 
na loty charakteryzujące się dużym 
zapotrzebowaniem na składniki energetyczne 
i regeneracyjne. 

Lekkostrawna Champion 
bez strączkowych

Unikalna mieszanka lekkostrawna 
przeznaczona na okres lotowy zarówno 
dla starych gołębi (polecana szczególnie 
dla wdowców) jak i młodych. Nie zawiera 
nasion strączkowych, a tym samym nie 
obciąża organizmu. Rekomendowana jako 
karma na wszystkie rodzaje lotów, również 
te najtrudniejsze. Zawiera wszystkie 
niezbędne składniki pokarmowe oraz 
energetyczne gwarantujące uzyskiwanie 
doskonałych rezultatów.

Białko surowe 12.5%
Tłuszcz surowy 6.7%
Włókno surowe 3.5%
Popiół surowy 2%

Energia metaboliczna 3160 kcal

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg
Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki lotowe dla wdowców

Mieszanki lotowe specjalistyczne
z kukurydzą popcorn 

Białko surowe 12.8%
Tłuszcz surowy 7.2%
Włókno surowe 4.1%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 3 120 kcal

Białko surowe 12.5%
Tłuszcz surowy 6.3%
Włókno surowe 3.7%
Popiół surowy 2.0%

Energia metaboliczna 3 145 kcal

Z kukurydZą
Orange

Z kukurydZą
Orange

Z kukurydZą
Orange

kukurydza Orange 20%
ryz Paddy 12%

sorgo 11%
kukurydza bordo 10%

kardi 10%
dari 10%

konopie 4%
słonecznik łuszczony 3%

ryż łuszczony 3%
mungo 2%

jęczmień łuskany 2%
słonecznik czarny 2%
proso czerwone 2%

proso żółte 2%
len 2%

kanar 1%
gryka 1%
rzepak 1%

słonecznik paskowany 1%
soczewica 1%

100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Wdowce Super’22 bezstrączkowa ze 
słonecznikiem łuskanym

Doskonała karma polecana na loty ciężkie 
oraz długodystansowe. Zawiera m.in. 
słonecznik łuskany oraz konopie. Nie zawiera 
nasion strączkowych, bogata w nasiona 
oleiste gwarantujące energię. 

Opakowanie: worek 25kgBiałko surowe 11,48 %
Tłuszcz surowy 3,73 %
Włókno surowe 2,46 %
Popiół surowy 1,39 %

Energia metaboliczna 3275 kcal

Z kukurydZą
Orange



1312

Energetyczna’16 bez kukurydzy

Doskonale skomponowana mieszanka, 
opracowana jako główne źródło składników 
energetycznych podczas trwania lotów. 
Zabezpiecza wszystkie potrzeby energetyczne 
dzięki wysokiej zawartości słonecznika 
łuszczonego, kardi oraz ryżu Paddy. 
Mieszanka ta polecana jako uzupełnienie 
mieszanek lotowych Biofeed jak: Wdowce 
Champion, Wdowce I, Wdowce II czy Lotowej 
Varia’24 lub dla młodych Lotowej Junior.

Lotowa Regeneracyjna’24 

Najwyższej jakości mieszanka opracowana 
z myślą o gołębiach charakteryzujących 
się zwiększonym zapotrzebowaniem na 
składniki regeneracyjne. Karma posiada 
optymalnie zbilansowany poziom białka 
gwarantujący szybki i pełny powrót do 
optymalnej sprawności w trakcie trwania 
lotów. Wzbogacona o kompozycję wielu 
dobroczynnych ziaren jest doskonałą 
mieszanką przeznaczoną na okres lotów jako 
uzupełnienie karm lotowych Biofeed, np. 
Wdowce I, Wdowce II czy Varia’24.

kardi 33%
dari 30%

ryż Paddy 10%
pszenica biała 4%

sorgo 4%
ryż łuszczony 4%

jęczmień łuskany 3%
proso czerwone 2%

proso żółte 2%
kanar 2%
gryka 2%

konopie 2%
len 2%

100%

kardi 25%
dari 24%

ryż Paddy 23%
pszenica biała 8%

sorgo 8%
proso żółte 3%

jęczmień łuskany 3%
gryka 3%

słonecznik paskowany 2%
kanar 1%

100%

kardi 15%
słonecznik łuszczony 14%
kukurydza Orange 13%
kukurydza bordo 12%

konopie 11%
dari 8%

jęczmień łuskany 8%
ryż Paddy 6%

proso czerwone 3%
proso żółte 3%

rzepak 2%
len 2%

kanar 1%
soja 1%

ryż łuszczony 1%
100%

dari 22%
kardi 16%

pszenica biała 14%
sorgo 10%

proso żółte 10%
wyka 7%

mungo 7%
proso czerwone 5%

soczewica 5%
jęczmień łuskany 4%

100%

kardi 15%
słonecznik łuszczony 14%

ryż Paddy 13%
konopie 11%

ryż łuszczony 9%
jęczmień łuskany 8%

sorgo 7%
dari 6%

proso żółte 5%
proso czerwone 2%

soja 2%
rzepak 2%

len 2%
słonecznik czarny 2%

kanar 1%
gryka 1%

100%

Białko surowe 14.7%
Tłuszcz surowy 17.8%
Włókno surowe 5.2%
Popiół surowy 2.4%

Energia metaboliczna 3 360 kcal

Białko surowe 13.2%
Tłuszcz surowy 6.7%
Włókno surowe 4.2%
Popiół surowy 2.2%

Energia metaboliczna 3 070 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY: SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY: SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:SKŁAD ANALITYCZNY:

Super Dieta’15

Polecana na drugą połowę tygodnia

Unikalna mieszanka energetyczna skompo- 
nowana jako źródło energii na drugą 
połowę tygodnia. Charakteryzuje się bardzo 
wysoką zawartością składników bogatych 
w energię jak dari czy kardi. Mieszanka 
została specjalnie skomponowana z myślą 
o hodowcach, którzy stosują tego rodzaju 
karmy podczas sezonu lotowego.

Dieta Mistrzów’10

Polecana na pierwszą połowę tygodnia
Oczyszczenie i regeneracja po locie. 

Profesjonalna karma dietetyczna o bardzo 
bogatym składzie. Nie zawiera jęczmienia, 
wzbogacona jest w ryż Paddy oraz dari i kardi, 
łącznie to prawie 75% mieszanki. Zalecana 
jest do stosowania podczas sezonu lotowego 
jako uzupełnienie karm lotowych. Pozytywnie 
wpływa na wzmocnienie apetytu oraz 
witalności, jak również może być podawana 
w okresie rozpłodu jako uzupełniająca karma 
posiadająca dobroczynny wpływ na pracę 
układu pokarmowego gołębi oraz będąca 
źródłem cennych składników pokarmowych.

Energetyczna Champion 
z kukurydzą

Doskonale skomponowana mieszanka, 
opracowana jako główne źródło składników 
energetycznych podczas trwania lotów. 
Zabezpiecza wszystkie potrzeby energetyczne, 
dzięki wysokiej zawartości, słonecznika 
łuszczonego, kardi oraz ryżu Paddy, 
wzbogacona o kukurydzę (w tym bordo). 
Mieszanka ta polecana jako uzupełnienie 
mieszanek lotowych Biofeed jak: Wdowce 
Champion, Wdowce I, Wdowce II czy Lotowej 
Varia’24 lub dla młodych Lotowej Junior.

Dieta Champion proteinowa

Unikalna karma dietetyczna o bardzo 
bogatym składzie. Nie zawiera jęczmienia, 
wzbogacona jest w dari oraz kardi, zawiera 
również fasolkę mungo oraz soczewicę, 
składniki gwarantujące uzupełnienie diety 
w składniki białkowe. Zalecana jest do 
stosowania podczas sezonu lotowego jako 
uzupełnienie karm lotowych. Pozytywnie 
wpływa na układ pokarmowy, wzmocnienie 
apetytu oraz witalność. Może być podawana 
również w okresie rozpłodu jako karma 
uzupełniająca, posiadająca dobroczynny 
wpływ na pracę układu pokarmowego gołębi 
młodych oraz będąca źródłem cennych 
składników pokarmowych. 

Białko surowe 13.6%
Tłuszcz surowy 12.5%
Włókno surowe 4.2%
Popiół surowy 1.9%

Energia metaboliczna 3 280 kcal

Białko surowe 12.8%
Tłuszcz surowy 17.9%
Włókno surowe 3.5%
Popiół surowy 2.2%

Energia metaboliczna 3 370 kcal

Białko surowe 14.8%
Tłuszcz surowy 5.2%
Włókno surowe 3.6%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 3 085 kcal

Białko surowe 12.5%
Tłuszcz surowy 8.4%
Włókno surowe 3%
Popiół surowy 1.8%

Energia metaboliczna 3 220 kcal

Opakowanie: worek 25kg
Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg
Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki lotowe energetyczne Mieszanki lotowe regeneracyjne

kukurydza bordo 11%
kukurydza Orange 11%

dari 10%
kardi 9%
sorgo 8%

groch zielony 7%
groch żółty 7%
ryż Paddy 5%
proso żółte 5%
peluszka 4%

wyka 3%
jęczmień łuskany 3%

pszenica biała 2%
proso czerwone 2%
ryż łuszczony 2%

konopie 2%
rzepak 2%
soja 1%

mungo 1%
gryka 1%
kanar 1%

słonecznik czarny 1%
słonecznik paskowany 1%

len 1%

100%

Z kukurydZą
Orange

Z kukurydZą
Orange



1514

System żywienia gołębi Biofeed RACE 3
System żywienia Biofeed rACE 3 opiera się na trzech etapach przygotowań do lotów. Składa się z pięciu karm, 
które stosuje się zamiennie, aby przygotować gołębie do lotów, często w trudnych i wymagających warunkach, 
pamiętając jednocześnie o bardzo krótkim, jednotygodniowym okresie regeneracji.

Etap 1 /Renegacja po locie/
karmy: dieta Mistrzów’10 lub Mieszanka regeneracyjna’24
Czas powrotu gołębi z lotu to rozpoczęcie podawania karm regeneracyjnych. Tutaj potrzebna jest szybka rege-
neracja i odbudowa formy często po ciężkim locie. Nie obciążamy niepotrzebnie gołębia ciężką karmą.  W tym 
celu należy zastosować karmy regeneracyjne Dieta Mistrzów’10 lub Regeneracyjna’24. Mieszanki te są bardzo 
różnorodne, a zarazem bardzo bogate w składniki pokarmowe, aby jak najpełniej zregenerować mięśnie oraz 
ochronić je przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas kolejnego lotu. Można również stosować wymiennie 
karmę Dieta Champion Proteinowa.

Etap 2 /Odpoczynek i wzmocnienie/
Mieszanka Light Sport
W środku tygodnia gołąb musi zarówno odpocząć jak i zacząć nabierać sił. Na tym etapie potrzebna jest karma 
niskobiałkowa, aby nie obciążała nadmiernie gołębia, ale jednocześnie budowała jego formę oraz rezerwy ener-
getyczne. Idealną mieszanką jest Light Sport. 

Etap 3 /Energia na lot/
Mieszanka Wdowce I lub II + Energetyczna’16
To przejście na karmy typowo lotowe np. Wdowce I lub Wdowce II, które można wzbogacać karmą Energetycz-
ną’16. Jest to ostatni etap w którym gołąb musi zostać zabezpieczony w optymalną ilość energii. W dużej mierze 
od tego zależy jak szybko i w jakiej formie wróci z lotu i jak długo będzie musiał regenerować mięśnie. Można 
również zastosować karmę Super Dieta’15.

System żywienia gołębi Biofeed SPORT 3
System żywienia Biofeed SPOrT 3 składa się wyłącznie z trzech karm. Opiera się na trzech etapach 
przygotowań do lotów, które wzajemnie się uzupełniając, gwarantują optymalne przygotowanie gołębi 
do lotów. System ten opiera się na karmach, których już nie trzeba uzupełniać innymi mieszankami,  
a jedynie w zależności od potrzeb zmieniać ich procentowy udział w diecie gołębi (w zależności od trudności 
lotu, zmęczenia po przebytym locie, itp.). W karmach tych zastąpiono grochy soją, aby jeszcze lepiej 
zregenerować gołębie po locie.

Etap1 /Odpoczynek/
Powrót po locie. Organizm gołębia jest zmęczony, potrzebuje w pierwszej kolejności wyciszenia oraz odpo-
czynku. W tym okresie bardzo ważne jest, aby gołąb nie dostał karmy zbyt ciężkiej, dlatego polecamy karmę  
Sport 1, która jest mieszanką lekkostrawną, bogatą w ryż Paddy.

Etap 2 /Regeneracja/
Odbudowa kondycji gołębia. Jest to okres, którego głównym zadaniem jest regeneracja organizmu gołębia.  
Polega na podaniu w mieszance ziaren wybitnie regenerujących, takich jak nasiona soi, które zawierają najbar-
dziej wartościowe białko. Etap ten gwarantuje odbudowę i regenerację mięśni gołębia.
 

Etap 3 /Energia/
Przygotowanie do lotu. Ostatni etap przygotowań w którym najważniejsze jest optymalne zabezpieczenie  
gołębia w energię. Tutaj podajemy mniej białka, które może nadmiernie obciążać organizm gołębia, zwiększamy 
jednocześnie główne źródła energii jakimi są słonecznik łuszczony czy kukurydza.

Gołębie dorosłe

System żywienia karmami Biofeed – Sport 3

Niedziela
(powrót z lotu) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

(koszowanie)

Karmienie 
poranne

50% Light Sport 
+ 50% Lotowa 

Regeneracyjna’24
100% Light 

Sport
100% Light 

Sport
50% Light 

Sport+ 50% 
Wdowce I

 50% Wdowce I + 50% 
Energetyczna’16

100% 
Energetyczna’16 

lub Nasiona 
Oleiste’14

Karmienie 
wieczorne

50% Light Sport 
+ 50% Lotowa 

Regeneracyjna’24
100% Light Sport 100% Light 

Sport
50% Light 

Sport+ 50% 
Wdowce I

50% Light 
Sport+ 50% 
Wdowce I

50% Wdowce I + 50% 
Energetyczna’16

Niedziela
(powrót z lotu) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

(koszowanie)

Karmienie 
poranne 100% Sport 1 80% Sport 1 

+20% Sport 2
20% Sport 1 + 
80% Sport 2 

80% Sport 2 + 
20% Sport 3 100% Sport 3 100% Sport 3

Karmienie 
wieczorne 100% Sport 1 100% Sport 1 20% Sport 1 + 

80% Sport 2 100% Sport 2 20% Sport 2 + 
80% Sport 3 100% Sport 3 

Niedziela
(powrót z lotu) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

(koszowanie)

Karmienie 
poranne

100% Lotowa Re-
generacyjna’24

100% Light 
Sport

100% Light 
Sport

60% Wdowce II + 
20% Energetyczna’16 

+ 20% Light Sport

 50% Wdowce II 
+ 50% Energe-

tyczna’16
100% Energe-

tyczna’16

Karmienie 
wieczorne

100% Lotowa 
Regeneracyj-

na’24

50% Light Sport 
+ 50% Lotowa 

Regeneracyjna’24
100% Light 

Sport

50% Light 
Sport+ 
50% 

Wdowce II

80% Wdowce II + 
20% Energetyczna’16

50% Wdowce II 
+ 50% Energe-

tyczna’16

System żywienia karmami Biofeed – dystans 100 – 400 km

Gołębie dorosłe

System żywienia karmami Biofeed -  dystans 400 – 800 km
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Sport 1  Lekkostrawna /z soją/

Mieszanka oparta na składnikach lekko-
strawnych. Jej zadaniem nie jest obciążanie 
układu pokarmowego, lecz jedynie zadbanie 
o właściwą przemianę materii. Ma zapewnić 
gołębiom optymalny odpoczynek oraz 
rozpocząć proces regeneracji. Polecana jako 
pierwsza karma po locie. Zawiera nasiona soi.

ryż Paddy 18%
soja 12%
kardi 12%
dari 12%

kukurydza Orange 9%
kukurydza bordo 7%

sorgo 6%
Jęczmień łuskany 5%

groszek zielony (ptasi) 3%
groszek żółty  (ptasi) 3%

wyka 3%
fasolka Mungo 2%

jęczmień 2%
słonecznik czarny 2%

 len 2%
kanar 2%

100%

kukurydza Orange 18%
kardi 15%

ryż Paddy 13%
słonecznik łuszczony 12%

dari 11%
kukurydza bordo 7%

sorgo 6%
jęczmień łuskany 4%

len 3%
konopie 3%
kanar 2%

proso żółte 2%
proso czerwone 2%

słonecznik czarny 2%
100%

ryż Paddy 32%
kardi 13%
dari 13%

jęczmień 11%
sorgo 11%

fasolka Mungo 5%
soja 5%

jęczmień łuskany 4%
kanar 2%
gryka 2%
len 2%

100%
Białko surowe 13.8%
Tłuszcz surowy   3.52%
Włókno surowe   3.68%
Popiół surowy 2.5%

Energia metaboliczna   3 060 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

Sport 2 Regeneracyjna /z soją/

Mieszanka, której głównym zadaniem jest 
regeneracja. Zawiera w swoim bogatym 
składzie nasiona m.in. soi, które są źródłem 
najwyższej jakości białka. Polecana jest 
jako mieszanka mająca na celu obudowę 
formy oraz regenerację mięśni po trudnym 
locie. Polecana jako druga karma.

Sport 3 Energetyczna

Mieszanka, która ma zabezpieczyć gołębie 
w składniki energetyczne. Zawiera słonecznik 
łuszczony oraz kukurydzę. Jej zadaniem jest 
dostarczenie niezbędnej energii na czas lotu. 
Nie zawiera grochów ani soi, aby nie obciążać 
organizmu gołębia podczas lotu. Polecana 
jako ostatnia karma przed lotem.

Białko surowe 16.5%
Tłuszcz surowy   7.3%
Włókno surowe   3.82%
Popiół surowy 2.67%

Energia metaboliczna  3 210 kcal

Białko surowe 14.5%
Tłuszcz surowy 9.8%
Włókno surowe 3.4%
Popiół surowy 2.4%

Energia metaboliczna 3 350 kcal

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki lotowe sport

Nasiona Oleiste’14

Unikalna mieszanka drobnych nasion 
oleistych. Zawiera w swoim składzie spe- 
cjalnie selekcjonowane nasiona, w tym 
słonecznik – źródło witaminy E, witamin  
z grupy B, magnezu czy substancji śluzowych 
działających korzystnie na trawienie. Na 
poprawę perystaltyki jelit korzystnie wpływa 
siemię lniane, które zawiera kwasy tłuszczowe 
omega-3 oraz substancje śluzowe. Polecana 
jako uzupełnienie karm lotowych. Niezbędna 
w okresie pierzenia. Mieszanka polecana  
w każdym momencie pracy hodowlanej.

groch zielony 22%
groch żółty 22%
proso żółte 9%

sorgo 9%
peluszka 6%

dari 6%
kardi 5%

jęczmień łuskany 5%
proso czerwone 4%

gryka 3%
ryż Paddy 2%

wyka 2%
len 2%

rzepak 1%
słonecznik czarny 1%

słonecznik paskowany 1%
100%

rzepak 14%
proso żółte 11%

dari 11%
kardi 10%
sorgo 10%

ryż łuszczony 10%
len 7%

kanar 5%
konopie 5%

jęczmień łuskany 5%
proso czerwone 4%

słonecznik czarny 3%
gryka 3%

ryż Paddy 2%
100%

Białko surowe 14.5%
Tłuszcz surowy 15.1%
Włókno surowe 5.4%
Popiół surowy 2.5%

Energia metaboliczna 3 250 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

Bez Pszenicy i Kukurydzy’16

Bogata mieszanka bazowa. Unikalna 
kompozycja wysokojakościowych składników 
oparta na specjalnie selekcjonowanych 
grochach. Przeznaczona do stosowania  
w okresach wzmożonego zapotrzebowania 
na składniki odżywcze (budulcowe),  
w okresie rozpłodu oraz do całorocznej pracy 
hodowlanej jako kama podstawowa. Jest 
doskonałym źródłem wysokowartościowego 
białka dzięki zawartości grochów, gryki oraz 
wyki. Odpowiednio wzbogacona może być 
stosowana również w innych okresach np. 
pierzenia.

Białko surowe 16.5%
Tłuszcz surowy 4.9%
Włókno surowe 4.8%
Popiół surowy 2.6%

Energia metaboliczna 2 770 kcal

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki uniwersalne

17

Z kukurydZą
Orange

Z kukurydZą
Orange
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Junior Odchowowa I do 3 tygodnia 
(BPIk)

Mieszanka bez pszenicy i kukurydzy z dużą 
zawartością drobnego groszku (40%). 
Stworzona z myślą o żywieniu młodych 
gołębi, które będą odsadzone, aż do 3 
tygodnia wychowu. Mieszanka nie zawiera 
kukurydzy, posiada natomiast specjalnie 
selekcjonowany drobny groszek. Posiada 
drobny skład ziaren dzięki czemu jest chętnie 
pobierana przez młode gołębie. Unikalna 
kompozycja gwarantuje wszystkie składniki 
pokarmowe.

Białko surowe 15.5%
Tłuszcz surowy 4.2%
Włókno surowe 4%
Popiół surowy 2.5%

Energia metaboliczna 2 900 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY:

Junior Odchowowa II od 4 tygodnia 
do lotów

Mieszanka z drobnym groszkiem oraz 
kukurydzą popcorn. Stworzona z myślą 
o gołębiach, które są w drugim okresie 
wychowu od 4 tygodnia, aż do sezonu 
lotowego. Mieszanka zawiera drobną 
kukurydzę popcorn, oraz specjalnie 
selekcjonowany drobny groszek. Posiada 
drobny skład ziaren dzięki czemu jest 
chętnie pobierana przez gołębie. Unikalna 
kompozycja gwarantuje wszystkie składniki 
pokarmowe w okresie odchowu.Białko surowe 14%

Tłuszcz surowy 5.5%
Włókno surowe 4.1%
Popiół surowy 2.2%

Energia metaboliczna 2 950 kcal

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki dla gołębi młodych
Junior Lotowa’19 z drobnym groszkiem 
i kukurydzą popcorn

Mieszanka lotowa bez pszenicy. Opracowana 
z myślą o gołębiach, które przygotowują 
się do sezonu lotowego oraz biorą udział 
w zawodach. Mieszanka zawiera drobną 
kukurydzę popcorn, oraz specjalnie 
selekcjonowany drobny groszek. Posiada 
drobny skład ziaren dzięki czemu jest 
chętnie pobierana przez gołębie. Unikalna 
kompozycja gwarantuje wszystkie składniki 
pokarmowe w sezonie lotowym, zarówno 
energetyczne jak i regeneracyjne. Można 
stosować z Light Sport.

Białko surowe 13%
Tłuszcz surowy 5.4%
Włókno surowe 3.8%
Popiół surowy 2.8%

Energia metaboliczna 3 058 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki skomponowane w celu płynnego i bezpiecznego przechodzenia przez poszczególne etapy 
odchowu młodych gołębi 

kukurydza Popcorn 18%
sorgo 12%
dari 11%

pszenica biała 9%
groszek zielony (ptasi) 8.5%
groszek żółty (ptasi) 8.5%

kardi 7%
proso żółte 5%

jęczmień łuskany 4%
wyka 3%
gryka 3%

ryż Paddy 3%
soja 2%

proso czerwone 1%
rzepak 1%
mungo 1%
konopie 1%

słonecznik czarny 1%
słonecznik paskowany 1%

100%

groszek zielony (ptasi) 20%
groszek żółty (ptasi) 20%

dari 14%
sorgo 13%

proso żółte 7%
kardi 6%
wyka 5%

jęczmień łuskany 4%
ryż Paddy 3%

gryka 2%
proso czerwone 2%

soja 2%
słonecznik czarny 1%

słonecznik paskowany 1%
100%

kukurydza Popcorn 24%
sorgo 11%
dari 11%

jęczmień łuskany 9%
groszek zielony (ptasi) 7.5%
groszek żółty (ptasi) 7.5%

kardi 6%
ryż Paddy 5%
proso żółte 4%

wyka 3%
gryka 2%

słonecznik czarny 2%
peluszka 2%

kanar 1%
proso czerwone 1%

rzepak 1%
soja 1%

mungo 1%
słonecznik paskowany 1%

100%

Niedziela
(powrót z lotu) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

(koszowanie)

Karmienie 
poranne 100% Light Sport 100% Light 

Sport
100% Light 

Sport

50% Light 
Sport + 

50% Junior 
Lotowa’19

50% Junior 
Lotowa’19 + 50% 
Energetyczna’16

100% 
Energetyczna’16 

lub Nasiona 
Oleiste

Karmienie 
wieczorne

50% Light Sport 
+ 50% Junior 

Lotowa’19
100% Light Sport 100% Light 

Sport
100% Light 

Sport

50% Light 
Sport + 50% 

Junior 
Lotowa’19

50% Junior 
Lotowa’19 
+  50% 

Energetyczna’16

System żywienia karmami Biofeed  - Gołębie młode
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Pierzeniowa’21 

Unikalna mieszanka pierzeniowa, chara-
kteryzująca się bardzo bogatym składem, 
posiada 21 różnych komponentów. 
Gwarantuje pełne zabeczenie w składniki 
pokarmowe niezbędne w okresie pierzenia. 
Polecana na cały okres pierzenia, jako 
główne przygotowanie do kolejnego sezonu 
lotowego.

Krótkodzioby bez pszenicy

Specjalistyczna mieszanka specjalnie 
selekcjonowanych drobnych nasion dla 
gołębi rasowych o krótkich dziobach. 
Zawiera w swoim składzie wyłącznie drobną 
kukurydzę popcorn oraz drobny groszek, 
dla łatwego pobierania ziaren. Posiada 
wszystkie niezbędne składniki potrzebne 
dla zdrowia oraz wspaniałego wyglądu 
gołębi. Polecana jako główna karma w 
pracy hodowlanej.Białko surowe 12.7%

Tłuszcz surowy 6%
Włókno surowe 4.2%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 3 037 kcal

Białko surowe 13.4%
Tłuszcz surowy 4.1%
Włókno surowe 3.9%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 2 940 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY: SKŁAD ANALITYCZNY:

SKŁAD ANALITYCZNY: SKŁAD ANALITYCZNY:

Pierzeniowa Bez Pszenicy’20 

Bogata mieszanka na okres pierzenia, bez 
pszenicy. Mieszanka proteinowa, bogata 
w nasiona roślin strączkowych jak groch, 
peluszka i wyka. Polecana dla hodowców, 
którzy cenią sobie bardzo bogaty skład. 
Zabezpiecza wszystkie potrzeby żywieniowe 
w okresie pierzenia.

Smakołyk drobne nasionka dla gołębi

Prawdziwy przysmak dla Twoich 
gołębi, podnosi smakowitość karm. 
Wyjątkowa karma zawierająca specjalnie 
wyselekcjonowane drobne, smaczne 
nasionka. Polecana jest na loty dla gołębi 
starych i młodych jako uzupełnienie karm 
lotowych. Może być np. cennym dodatkiem 
na sprint w sobotę przed lotem, jako super 
uzupełnienie energii. Polecana również na 
okres pierzenia.Białko surowe 13.8%

Tłuszcz surowy 6%
Włókno surowe 4.1%
Popiół surowy 2.2%

Energia metaboliczna 3 012 kcal

Białko surowe 14.3%
Tłuszcz surowy 14.9%
Włókno surowe 5.2%
Popiół surowy 2.3%

Energia metaboliczna 3 245 kcal

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Opakowanie: worek 25kg

Mieszanki pierzeniowe Mieszanki specjalistyczne

Mieszanki opracowane na okres pierzenia.

kukurydza Orange 12%
groch zielony 12%
groch żółty 12%

kukurydza bordo 11%
sorgo 10%

proso żółte 8%
dari 7%

jęczmień łuskany 5%
kardi 4%

peluszka 4%
rzepak 3%
wyka 2%

słonecznik czarny 2%
ryż Paddy 2%

kanar 1%
gryka 1%

proso czerwone 1%
soja 1%

słonecznik paskowany 1%
len 1%

100%

21

kukurydza Orange 14%
kukurydza bordo 12%

groch zielony 9%
groch żółty 9%
proso żółte 9%

sorgo 9%
dari 9%

proso czerwone 4%
pszenica biała 4%

jęczmień 4%
peluszka 3%
rzepak 3%

słonecznik czarny 3%
kanar 1%
wyka 1%
gryka 1%
kardi 1%
soja 1%

słonecznik paskowany 1%
ryż Paddy 1%

len 1%
100%

kukurydza Popcorn 18%
sorgo 18%

groch zielony (ptasi) 9.5%
groch żółty (ptasi) 9.5%

proso żółte 8%
dari 8%
wyka 7%

jęczmień łuskany 5%
kardi 4%
gryka 3%

ryż Paddy 3%
proso czerwone 2%
ryż łuszczony 2%

rzepak 1%
konopie 1%

len 1%
100%

dari 13%
rzepak 13%

proso czerwone 12%
proso żółte 11%

len 9%
sorgo 8%
kardi 8%

ryż Paddy 7%
konopie 7%

słonecznik łuskany 6%
kanar 4%

ryż łuszczony 2%
100%

Z kukurydZą
Orange

Z kukurydZą
Orange
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Rozpłodowa

Mieszanka rozpłodowa polecana dla 
wszystkich hodowców, którzy cenią sobie 
wysoką jakość karmy w dobrej cenie. 
Gwarantuje doskonale przebiegający proces 
rozpłodu, dzięki optymalnie zbilansowanym 
proporcjom składników. Zawiera białą 
pszenicę dla gołębi pocztowych.

Białko surowe 14%
Tłuszcz surowy 2.9%
Włókno surowe 3.8%
Popiół surowy 2%

Energia metaboliczna 2 908 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

Opakowanie: worek 25kg

pszenica biała 16%
groch zielony 16%
groch żółty 14%

kukurydza żółta Extra 12%
sorgo 9%

kukurydza bordo 6%
proso żółte 5%

jęczmień łuskany 5%
peluszka 5%

dari 5%
proso czerwone 2%

słonecznik czarny 2%
wyka 1%
gryka 1%

ryż Paddy 1%
100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Rozpłodowo-Lotowa

Doskonała karma polecana na okres 
rozpłodowo-lotowy. Gwarantuje uzyskanie 
zdrowego i silnego potomstwa oraz 
umożliwia jednocześnie płynne przejście  
z okresu rozpłodu do lotów. Zawiera 
wszystkie niezbędne składniki w opty- 
malnych proporcjach. Zawiera białą 
pszenicę dla gołębi.

Białko surowe 12.8%
Tłuszcz surowy 3.4%
Włókno surowe 3.7%
Popiół surowy 1.9%

Energia metaboliczna 2 990 kcal

Opakowanie: worek 25kg

kukurydza żółta Extra 16%
pszenica biała 15%
groch zielony 12%
groch żółty 11%

kukurydza bordo 9%
sorgo 8%
dari 8%

proso żółte 5%
jęczmień łuskany 3%
proso czerwone 3%

peluszka 2%
ryż Paddy 2%

wyka 2%
gryka 1%
kardi 1%

słonecznik czarny 1%
słonecznik paskowany 1%

100%

Lotowa dla wdowców

Mieszanka lotowa, polecana jako podstawowa 
karma na loty. Odpowiednio opracowany 
skład gwarantuje zabezpieczenie wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych 
niezbędny do lotowania. W zależności od 
trudności lotów może być wzbogacana karmą 
Biofeed Energetyczną’16, Super Dietą oraz 
po lotach Biofeed Regeneracyjną’24. Posiada 
atrakcyjną cenę gwarantując jednocześnie 
bogaty skład.

Białko surowe 12.8%
Tłuszcz surowy 5.1%
Włókno surowe 3.6%
Popiół surowy 1.8%

Energia metaboliczna 3 110 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

Opakowanie: worek 25kg

kukurydza żółta Extra 18%
kukurydza bordo 13%

pszenica biała 12%
groch zielony 9%
groch żółty 9%

dari 9%
kardi 7%
sorgo 5%

ryż Paddy 5%
proso żółte 3%
peluszka 3%

jęczmień łuskany 2%
wyka 1%

rzepak 1%
proso czerwone 1%

słonecznik czarny 1%
słonecznik paskowany 1%

100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Całoroczna

Ekonomiczna karma całoroczna, 
polecana do stosowania w okresach  
w których hodowca szuka karm tanich, 
a jednocześnie o najwyższej jakości 
składników. Szczególnie polecana w zimie. 
Zawiera główne niezbędne składniki w 
tym grochy, słonecznik, białą pszenicę dla 
gołębi oraz kukurydzę bordo.

Białko surowe 12.8%
Tłuszcz surowy 2.8%
Włókno surowe 3.4%
Popiół surowy 1.8%

Energia metaboliczna 2 970 kcal

Opakowanie: worek 25kg

pszenica biała 24%
kukurydza żółta Extra 19%

groch żółty 13%
proso żółte 10%

kukurydza bordo 10%
groch zielony 9%

peluszka 6%
sorgo 5%
dari 3%

słonecznik czarny 1%
100%

Program żywienia Biofeed Basic – został opracowany z myślą o wymagających 
hodowcach gołębi, ceniących sobie wysoką jakość w przystępnej cenie.

Opakowanie: worek 25kg

Bez Pszenicy

Uniwersalna karma bez pszenicy. Polecana 
dla hodowców, którzy sami przygotowują 
mieszanki w zależności od potrzeb. 
Opracowana z myślą o hodowcach, którzy 
cenią sobie wysoką jakość mieszanki  
w rozsądnej cenie. 

Białko surowe 13.3%
Tłuszcz surowy 4.3%
Włókno surowe 3.7%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 2 955 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY:

kukurydza żółta Extra 20%
groch żółty 16%

sorgo 15%
groch zielony 12%

kukurydza bordo 9%
proso żółte 9%

jęczmień łuskany 6%
dari 3%

proso czerwone 2%
peluszka 2%

słonecznik czarny 2%
wyka 1%
kardi 1%

słonecznik paskowany 1%
len 1%

100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Junior 0 Odchowowo-Lotowa 

Bazowa mieszanka dla młodych gołębi 
pocztowych. Polecana w trakcie odchowu 
młodych oraz jako karma lotowa. Zawiera 
wyłącznie drobne nasiona w tym kukurydzę 
popcorn oraz drobne groszki. Gwarantuje 
doskonały rozwój młodych gołębi oraz 
wspaniałe rezultaty w sezonie lotowym. To 
doskonała karma w przystępnej cenie.Białko surowe 14.1%

Tłuszcz surowy 4.2%
Włókno surowe 4.2%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 2 930 kcal

Opakowanie: worek 25kg

pszenica biała 16%
sorgo 12%

kukurydza Popcorn 9%
dari 9%

jęczmień łuskany 9%
kardi 9%

proso żółte 8%
groch zielony (ptasi) 7.5%
groch żółty (ptasi) 7.5%

wyka 6%
peluszka 3%

proso czerwone 2%
gryka 2%

100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Zimowa 

Podstawowa mieszanka zimowa. Zawiera 
pszenicę i jęczmień. Uzupełniona o podsta- 
wowe składniki odżywcze. Nie obciąża 
organizmu gołębia. Jest lekkostrawna.

Białko surowe 13.5%
Tłuszcz surowy 5.18%
Włókno surowe 3.6%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 3 110 kcal

Opakowanie: worek 25kg

jęczmień 26%
kukurydza żółta 21%

pszenica 16%
sorgo 13%

groch żółty 8%
dari 5%

peluszka 3%
kukurydza bordo 2%

proso żółte 2%
jęczmień łuskany 2%
słonecznik czarny 1%

kardi 1%
100%

22



SKŁAD ANALITYCZNY:

Dietetyczna Oczyszczająca

Podstawowa karma dietetyczna, polecana 
jako uzupełnienie mieszanek lotowych 
oraz do stosownia w okresie spoczynku. 
Lekkostrawna, optymalnie zbilansowana 
może być stosowana również dla gołębi 
w okresie zimowym oraz dla samiczek 
wdowców. Karma w atrakcyjnej, niskiej 
cenie.

Białko surowe 12%
Tłuszcz surowy 4.6%
Włókno surowe 2.4%
Popiół surowy 1.9%

Energia metaboliczna 3 000 kcal 

Opakowanie: worek 25kg

jęczmień 26%
pszenica biała 19%

sorgo 16%
dari 14%

proso żółte 9%
kardi 9%

proso czerwone 2%
jęczmień łuskany 2%

ryż Paddy 2%
gryka 1%

100%
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Pierzeniowa

Bazowa mieszanka na okres pierzenia, 
zawierająca wszystkie niezbędne składniki 
potrzebne do właściwie przebiegającego 
procesu pierzenia. Mieszanka opracowana 
z myślą o hodowcach, którzy cenią sobie 
wysoką jakość w rozsądnej cenie.

Białko surowe 11.9%
Tłuszcz surowy 5.2%
Włókno surowe 3.4%
Popiół surowy 1.8%

Energia metaboliczna 3 150 kcal

SKŁAD ANALITYCZNY: Opakowanie: worek 25kg

kukurydza żółta Extra 20%
pszenica biała 19%

kukurydza bordo 13%
sorgo 12%

groch zielony 8%
groch żółty 7%

dari 5%
jęczmień 5%

proso żółte 4%
rzepak 3%

słonecznik czarny 3%
len 1%

100%

SKŁAD ANALITYCZNY:

Bez Pszenicy i Kukurydzy 

Bogata mieszanka bazowa. Przeznaczona 
do stosowania przez cały rok pracy 
hodowlanej. Polecana jako bazowa karma 
ekonomiczna do produkcji własnych karm. 
Zawiera duże ilości grochów jako główne 
źródło białka.  

Białko surowe 16%
Tłuszcz surowy 5.18%
Włókno surowe 3.6%
Popiół surowy 2.1%

Energia metaboliczna 3050 kcal

Opakowanie: worek 25kg

groch żółty 28,0%
sorgo 21,0%
dari 12,0%

jęczmień łuskany 12,0%
groch zielony 10,0%
proso żółte 5,0%

kardi 3,0%
słonecznik czarny 2,0%

ryz Paddy 2,0%
wyka 1,0%
gryka 1,0%
rzepak 1,0%

proso czerwone 1,0%
len 1,0%
 100%
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GRANULAT EKSPANDOWANY
Ekonomic R+M (rozpłód + młode) z dodatkiem oregano i drożdży

Nowa wzbogacona receptura: teraz z większą zawartością wapnia, magnezu, witaminy E, D3 oraz choliny

Polecana:
• na okres rozpłodu – bogaty skład + bardzo łatwe trawienie i przyswajanie składników pokarmowych, nie obciąża 

układu pokarmowego młodego gołębia, chroni przed problemami gastrycznymi
• na okres lotów – po lotach jako łatwo przyswajalne źródło składników regenerujących, bogaty w magnez
• na okres pierzenie – zawiera aminokwasy siarkowe, niezbędne do budowy piór

Granulat zawiera:
• wyciąg z oregano – działa antybakteryjnie, wspiera trawienie, bogaty w antyutleniacze
• kokcydiostatyk na bazie ziół – profilaktyka przeciwko kokcydiozie
• drożdże piwne – źródło białka i witamin grupy B
• kompleks magnezowo-wapniowy (Mg-Ca) - witalność i siła
• kompleks aminokwasów siarkowych metionina + cystyna (Met-Cys) - zdrowe upierzenie
• kompleks witaminowy E – d3, witamina płodności + witamina odpowiedzialna za mocne kości – polecana szczególnie 

w przypadku braku słońca
• średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe – działają bakteriobójczo, przeciwbiegunkowo, to również szybko dostępne 

źródło energii
• 16.5% białka – optymalny poziom 
• lizynę, metioninę, treoninę, witaminy A, d3, E, k3, B1, B2, B6, B12, biotynę, kwas foliowy, chlorek choliny
• wapń, fosfor, sód, mangan, żelazo, miedź, cynk, selen i inne 

Dawkowanie: można podawać jako główną karmę dla gołębi.                                        
Najczęściej podaje się w proporcji: 50% karmy bazowej np. rozpłodowej + 50% granulatu Ekonomic r+M

Opakowanie 25 kg

BACTERIOSAN Tauben
Preparat osuszająco – dezynfekujący przeznaczony dla gołębi
Służy do  eliminacji bakterii, wirusów, grzybów oraz kokcydiów. Gwarantuje doskonałe zdrowie gołębi pocztowych.

Zawiera:
Karwakrol – organiczny związek o działaniu przeciwrobaczym,odkażającym oraz niszczącym bakterie
Kapsaicynę – organiczny związek o właściwościach anty- oksydacyjnych oraz przeciwdrobnoustrojowych

Przeznaczenie i stosowanie:
BACTERIOSAN DRY Tauben zalecany jest do dezynfekcji oraz osuszania gołębników. Skutecznie eliminuje oraz ogranicza 
rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych oraz pasożytów w celach gniazdowych, na podłodze gołębnika oraz  
w ściółce (w tym larwy much oraz innych niepożądanych owadów).

Zalecany również w celu poprawy mikroklimatu pomieszczeń, a tym samym poprawy ogólnej kondycji gołębi. Dodatkowo 
neutralizuje szkodliwe gazy oraz nieprzyjemne zapachy, zmniejszając jednocześnie liczbę owadów w gołębniku. Wpływa 
pozytywnie na upierzenie.

Preparat należy rozsypać na powierzchnię gołębnika w ilości 40 – 100g/m2,  
w zależności od koncentracji ptaków, co 7 dni. 
W przypadku stosowania preparatu po raz pierwszy, przez 3 dni codziennie, 
następnie w odstępach tygodniowych. Polecany do odkażania cel lęgowych: 
stosować również  wokół oraz pod miską.

Do dezynfekcji ścian oraz sufitu należy rozpuścić 1000g Bacteriosanu Dry Tauben 
w 1,5 litra wody, wymieszać do rozpuszczenia i rozprowadzić pędzlem.

Przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Opakowanie: worek 1 kg i 5 kg, wiaderko 2,5 kg
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Twoje Hobby
Psi Kąsek 
Pełnoporcjowa karma sucha dla dorosłych psów wszystkich ras z wołowiną.

Opis produktu:
• zawiera wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu psa (odpowied-

nie połączenie białka i tłuszczu zwierzęcego ze zbożami oraz z witaminami i składnikami mineralnymi),
• starannie dobrane surowce (prosty i czytelny skład) oraz zbilansowana receptura,
• nie dodajemy barwników i sztucznych aromatów - karma jest naturalnie smaczna,
• kształt i wielkość granuli jest odpowiedni dla większości ras psów,
• określona twardość i chrupkość krokietów wspomaga higienę jamy ustnej i ścieranie kamienia nazębnego,
• staranny proces produkcji oraz pakowania pozwala na długo zachować naturalny zapach i smak karmy,
• 21,5% zawartości składników pochodzenia zwierzęcego,
• 56% białka pochodzenia zwierzęcego,
• smak wołowiny – jeden z najbardziej ulubionych przez psy,
• pulpa buraczana – wartościowy dodatek, źródło wysoko wartościowego włókna - wspomaga trawienie 

i sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu mikroflory bakteryjnej,
• olej z łososia – naturalne źródło witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, d3, E, k) oraz nienasyco-

nych kwasów tłuszczowych Omega 3 i 6, wspierających m.in. odporność, układ nerwowy, prawidłową 
budowę skóry oraz sierści,

• odpowiednia zawartość wapnia i fosforu dla prawidłowego procesu mineralizacji kości i zębów,
• dodatek witamin A, d3 oraz E oraz składników mineralnych: cynku, żelaza, miedzi, manganu, jodu i selenu.

Pasza dla królików stada podstawowego oraz w okresie tuczu.
Z dodatkiem m.in. marchewki oraz mniszka lekarskiego.

W naturze króliki są zwierzętami roślinożernymi.  W praktyce oznacza to dla hodowcy, że optymalne żywienie 
królików powinno opierać się na składnikach występujących w ich naturalnym środowisku, czyli powinno być 
maksymalnie zbliżone do naturalnej diety.

Myśl ta przyświecała naszym specjalistom przy tworzeniu nowoczesnej, doskonale zbilansowanej, pełnopor-
cjowej paszy dla królików, opartej na wysokiej jakości warzywach, zbożach, selekcjonowanych ziołach, trawie.  
dodatkowo posiadaną wiedzę uzupełniliśmy o fachowe rozmowy z hodowcami-praktykami zajmującymi się 
profesjonalnie hodowlą królików.

Pełnoporcjowa pasza dla królików Biofeed to optymalnie zbilansowany gotowy produkt, gwarantujący pełną gamę 
wszystkich niezbędnych składników pokarmowych w każdej granuli, jak witaminy, minerały oraz białko czy bar-
dzo potrzebne włókno. Eliminuje tym samym selektywne pobieranie wybranych składników pokarmowych.

Najważniejsze informacje:
• Zawiera 17,50 % białka,
• Zawiera fitobiotyki wspomagające odporność -  prawidłowy  wzrost i rozwój,
• Granulat posiada optymalną długość, twardość oraz bardzo przyjemny ziołowy zapach,
• Zawiera wyciąg z ziół dobroczynnie wpływających na pracę układu pokarmowego,
• Nie zawiera kokcydiostatyku,
• Bez GMO.

Pasza dla niosek – kruszonka
Pasza z linii „Tradycja z Natury” to produkt w 100% BEZ GMO, wzbogacony o dodatek marchwi, pokrzywy oraz 
krwawnika pospolitego. Pasza posiada wysoką koncentrację składników pokarmowych gwarantując uzyskanie 
najlepszych wyników zarówno w chowie kur niosek jak i w okresie nieśności. Wszystkie mieszanki paszowe z 
linii pasz dla drobiu przygotowane są w oparciu o naturalne surowce pochodzące od sprawdzonych dostawców. 
Nie zawierają antybiotyków.

Skład:
• Pszenica, kukurydza, otręby pszenne, soja BEZ GMO 
• Białko ogólne na poziomie 16% 
• Kruszonka 
• Krwawnik pospolity
• Susz z marchwi 
• Susz z pokrzywy 
• Okres stosowania od 16 tygodnia

Plan lotów gołębi dorosłych i gołębi młodych
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laboratoryjnie

Bez 
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Optymalnie 
zbilansowane

Zdrowe młode 
gołębie

Biofeed Sp. z o.o.
Rajkowy, ul. Jesionowa 28 
83-130 Pelplin

•••

tel./fax: +48 89 758 81 48 
e-mail:   golebie.info@biofeed.pl
web:   www.biofeed.pl

https://www.facebook.com/Biofeed.Jestesmydlaciebie/
https://www.facebook.com/Biofeed.Zoo/

BIURO EKSPORTOWE

ul. Kartuska 489
80-298 Gdańsk

WYTWÓRNIE

Rajkowy ul. Jesionowa 28, 83-130 Pelplin 
Zalewo ul. Kilińskiego 8a, 14-230 Zalewo 
Pasłęk ul. Bohaterów Westerplatte 43, 14-400 Pasłęk
Blok Dobryszyce ul. Dobryszycka 22, 97-505 Dobryszyce
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