Katalog specjalistycznych
karm dla gołębi

Zdrowie i energia dla Twojego gołębia

2016
Mieszalnia Zoologiczna Ziarnko
Zbigniew Wierzbicki
55-220 Dziuplina, ul. Główna 7
tel./fax: 71 318 48 99 mobile: 602 577 705
e-mail: ziarnko@ziarnko.pl
www.ziarnko.pl

bez strączkowa

BS

Wyjątkowa mieszanka bez dodatku nasion
strączkowych. Zalecana do podawania
gołębiom w okresie lotów sportowych.

energetyczna

WULKAN
ENERGII

Wysokoenergetyczna karma dla gołębi
sportowych. Szczególnie polecana na
loty długodystansowe. Znakomity dobór
składników dostarczy mięśniom
odpowiedni zastrzyk energii.

wdowiec sport

GOLIAT

Specjalistyczna karma dla gołębi lotujących.
Dzięki odpowiedniemu zbilansowaniu
składników zapewnia gigantyczną dawkę
energii, konieczną podczas wyczynowych
i wyczerpujących lotów.

super dieta mistrzów

SD

Unikalna, ceniona przez mistrzów, mieszanka
dietetyczna. Dzięki odpowiedniemu doborowi
składników umożliwia naturalne podnoszenie
formy gołębi. Szczególnie polecana do
podawania przed koszowaniem.

dynamic

DC

Najwyższej jakości mieszanka lotowa dla gołębi
sportowych, które nieustannie podnoszę swoje
wyniki. Przeznaczona wyłącznie dla mistrzów.
Specjalnie wyselekcjonowane i dobrane nasiona
zapewniają odpowiedni „dynamit” mięśniom
podczas wyczynowych lotów.

wdowiec olimp

WO

Ogromna zawartość składników odżywczych tej
mieszanki umożliwia zachowanie olimpijskiej
formy każdego gołębia lotowanego wyczynowo
metodą wdowieństwa i nie tylko.

dieta plus

D+

Lekkostrawna mieszanka dietetyczna,
przeznaczona na okres lotów gołębi.
Zalecana również w okresie odpoczynku
ptaków po wyczerpującym wysiłku.

turbo power lot

TURBO

Mieszanka skomponowana z myślą o
długodystansowych lotach. Odpowiednio
zbilansowane składniki pozwalają
na zapewnienie odpowiedniej ilości
energii gołębiom, podczas męczących lotów,
co przekłada się na najlepsze wyniki.

dla wdowców

W

Bardzo bogata mieszanka dla gołębi
karmionych metodą wdowieństwa.
Pozwala zachować ptaki w szczytowej
formie podczas lotów.

niech wspólna miłość stanie się wspólną pasją

junior extra sprint
z ostropestem

JS

Specjalistyczna karma dla lotujących młodych
gołębi. Pozwala utrzymać ptaki w doskonałej
kondycji, nawet przy wzmożonym wysiłku.
Dzięki odpowiedniemu doborowi składników
zapewnia ogromną dawkę energii. Jednocześnie
pozwala na szybką regenerację młodych ptaków.

młody lot junior

MLJ

Podstawowa karma lotowa dla młodych
gołębi. Dzięki specjalnie dobranemu
składowi pozwala na osiąganie wysokich
wyników. Jednocześnie utrzymuje
młody organizm w świetnej kondycji
podczas wzmożonego wysiłku.

dla młodych rozwojowa
odchów

MR

Szczególnie dobrze skomponowana karma
dla młodych gołębi w okresie odchowu.
Dostarcza najważniejsze składniki dla
prawidłowego rozwoju ptaków w tym tak
ważnym okresie. Odpowiednie karmienie
młodych gołębi przekłada się na późniejsze
rezultaty ptaków podczas lotów.

lotowa torbo
z ostropestem

LT sport

Specjalistyczna mieszanka lotowa dla
wymagających. Jej skład jest wynikiem
wieloletnich doświadczeń najlepszych
hodowców, którzy pragną osiągać najwyższe
wyniki podczas lotów, karmiąc gołębie
idealnie zbilansowaną karmą.

z drobnych nasion
oleistych

DN

Doskonałe źródło energii w okresie
koszowania, dzięki dużej zawartości
nasion oleistych bogatych w kwasy i sole
mineralne. Świetnie regeneruje organizm
ptaków po ciężkich lotach. Polecana w
okresie pierzenia.

rozpłodowo-lotowa extra
bez pszenicy

RL

Doskonale zbilansowana karma, przeznaczona
do podawania w okresie rozpłodu. Gwarantuje
doskonały rozwój ptaków oraz najwyższą
kondycję podczas lotowania.

lotowa

L

Odpowiednie połączenie składników tej
lekkostrawnej mieszanki, pozwala na
optymalne przygotowanie gołębi do
osiągania wspaniałych rezultatów w lotach
któtko i średniodystansowych.

oczyszczająca

RELAX

Wysoce specjalistyczna mieszanka lotowa,
zalecana do oczyszczania i odbudowy
ptaków po wysiłku.

bez pszenicy i kukurydzy

BK

Bardzo popularna mieszanka z najwyższej
j a k o ś c i s k ł a d n i k ó w. S t w o r z o n a d o
komponowania indywidualnych programów
żywieniowych.

niech wspólna pasja stanie się wspólnym sukcesem

bez kukurydzy i pszenicy
wysokobiałkowa

bez pszenicy

BK-B

BP

Mieszanka skomponowana z myślą o hodowcach,
Mieszanka o ogromnej zawartości białka którzy samodzielnie chcą tworzyć własne
niezbędnego do budowy całego organizmu receptury poprzez indywidualne wzbogacanie
ptaków. Powoduje odpowiednią rozbudowę różnymi komponentami.
mięśni oraz prawidłowy wzrost.
Szczególnie polecana w okresie odchowu
młodych gołębi.

pierzeniowa

uniwersalna

P

całoroczna

Specjalnie zbilansowana karma z nasion
strączkowych bogatych w białko, niezbędne
do odpowiedniego upierzenia. Dzięki
wzbogaceniu jej w nasiona oleiste
gwarantuje doskonałą jakość nowych piór.

dla krótkodziobów
z sortowanych nasion

K

Karma skomponowana dla gołębi
ozdobnych o krótkich dziobach, dzięki
specjalnie sortowanym drobnym nasionom.
Pozwala na zachowanie gołębi w zdrowiu
i dobrej kondycji przez cały rok.

U

Odpowiednio zbilansowana karma całoroczna.
Może być podawana przez cały rok, jako
podstawa żywienia. Bardzo popularna,
szczególnie w okresie spoczynku gołębi.

bez kukurydzy i pszenicy
drobny sort

KB

Mieszanka skomponowana z najwyższej
jakości, specjalnie sortowanych drobnych
nasion. Szczególnie polecana dla młodych
gołębi, które rozpoczynają samodzielne
odżywianie.

do rozpłodu

R

Optymalnie zbilansowana mieszanka do
podawania w okresie lęgów oraz karmienia
młodych ptaków. Jest źródłem
najważniejszych składników odżywczych,
które dają podstawę do prawidłowego
rozwoju młodych gołębi.

zimowa

Z

Mieszanka przeznaczona do podawania
w okresie największych chłodów.
Odpowiednio skomponowane składniki
pozwalają zachować dobrą kondycję
gołębia przez cały okres zimowy.

z sortowanych
drobnych nasion

K0

Odpowiednio zbilansowana mieszanka
dla gołębi ozdobnych. Przeznaczona
do podawania przez cały rok, jako
podstawa żywienia.

niech wspólny sukces będzie wspólną radością

