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MDM POLSKA - KATALOG KARM DLA GOŁĘBI POCZTOWYCH 

MDM – rodzinna polska marka, specjalizująca się w pro-
duktach pochodzenia roślinnego, które spełniają najwyższe 
standardy jakościowe. Nasz asortyment obejmuje mieszan-
ki dla gołębi pocztowych, pokazowych, pokarm dla ptaków 
egzotycznych, wolnożyjących, drobiu oraz szeroką gamę  
wszelkiego rodzaju zbóż i nasion jako gotowy do użycia ma-
teriał paszowy. Asortyment mieszanek sformułowany jest 
przy użyciu wysokiej jakości składników i komponentów po-
zyskanych z najbardziej wiarygodnych źródeł. Te składniki 
są wysoce odżywcze, prozdrowotne, zdrowe i w 100% natu-
ralne. Dostarczają ptakom kompletną zawartość odżywczą. 
Produkty te udostępniamy klientom w zróżnicowanych spe-
cyfikacjach. 

Tworzymy linie produktów w oparciu o dobór odpowiednich 
surowców w ściśle określonych proporcjach co pozwala 
osiągnąć zalecane poziomy białka, tłuszczu, energii, składni-
ków mineralnych i witamin. Jest to funkcjonalne pożywienie, 
które jest naturalnym źródłem wszystkiego, co potrzebne dla 
różnych etapów roku gołębi. 

Nasze produkty są dobrze znane i ugruntowane na rynku jako 
produkt premium o wyjątkowym bezpieczeństwie. Nieustan-
nie dążymy do doskonalenia naszych działań, inwestując  
w najnowocześniejsze technologie produkcji, podnosząc 
kwalifikacje naszych pracowników oraz aktywność ba-
dawczo-rozwojową. Dążymy tym samym do zwiększenia 
potencjału oraz wartości przedsiębiorstwa, sukcesywnie 
zwiększając udział w rynku polskim i rynkach eksportowych. 
Proces produkcyjny w naszej firmie jest pod wieloma wzglę-
dami wyjątkowy. Produkujemy zgodnie z głównymi norma-
mi, a wszystkie produkty są oznakowane w celu zapewnienia 
pełnej identyfikowalności, aż do surowca. 

Drogi hodowco za Tobą stoi marka MDM, 
która wspiera Twoją pasję. 
Zarząd MDM

Małe  ziarenka 
tworzą markę 

MDM

Siła dzięki innowacjom od 2012 roku. Zapewniamy spokój naszym klientom. 

Jakość pamięta się 

dłużej niż cenę.

Naszą misją jest wypracowanie najwyższych 
standardów produkcji i obsługi klienta, skutku-
jąc krótszymi czasami realizacji, bardziej wy-
dajnymi badaniami i rozwojem oraz zwiększoną 
dostępnością dla klientów.

Własna  
czyszczalnia ziaren.

Zakład do którego trafiają nasze 
zboża, gdzie następnie są maga-
zynowane, czyszczone i przygo-
towane do procesu produkcji.

Własne 
centrum pakowania  
i konfekcjonowania.

Naważarka wielogłowicowa 
oraz linia pakująca, zintegro-
wane z systemem kontrolnym, 
zapewniają wysoce wydajne  
i precyzyjne pakowanie zgodne 
z oczekiwaniami najbardziej wy-
magających.

Własne zasoby 
sprzedaży i marketingu.

Profesjonalnie zarządzane przed- 
siębiorstwo. Młoda i wysoko 
wykwalifikowana kadra dba  
o najwyższy poziom obsługi kon-
trahentów.

Zakład
produkcyjny MDM. 

Zakład produkcyjny, w którym 
wytwarzamy nasze produkty.

Własne powierzchnie 
magazynowe.

Przestronne magazny, które za-
pewniają przechowywanie pro-
duktów w najdogodniejszych 
warunkach, gdzie temperatura  
i wilgotność są stale nadzoro-
wane i kontrolowane.

Własne Centrum 
Badań i Rozwoju.

Zaplecze badawczo-rozwojowe, 
w którym nasi specjaliści udo-
skonalają i tworzą nowe produk-
ty tak, aby odpowiadały najnow-
szym trendom oraz wdrażają 
autorskie rozwiązania w liniach 
produkcyjnych.

Sprawdzeni 
dostawcy.
 
Surowce od sprawdzonych pol-
skich i zagranicznych kontrahen-
tów zapewniają pewność pocho-
dzenia.

Comarch 
ERP.

System zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa z wdrożonymi 
modułami ERP, CRM, OCR.

Logistyka 
i transport.

Własna flota samochodów cię-
żarowych zapewnia bezpieczny 
transport naszych produktów do 
najodleglejszych miejsc w Euro-
pie.

Rozwijamy się 
dla Was!

www.mdmpolska.pl

biuro@mdmpolska.pl

Maliniec 5
97-438 Rusiec
NIP: 769-187-32-71

PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
MDM MARZENNA STOLARCZYK

Zapraszamy wszystkich Państwa  
do współpracy oraz odwiedzenia 
naszej witryny internetowej:

facebook/mdmpolska

mdmpoland10

youtube.com/c/mdmpolska10
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Na każdym etapie produkcji 
dbamy o jakość!
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2Przyjęcie towaru.

Magazynowanie ziarna. Pakowanie.

Kompletacja zamówienia.

Magazynowanie.Paletowanie. 

Własny transport.

Czyszczenie ziarna.

Wybierając polskie produkty 
wspierasz polskich przedsiębiorców.
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 Nasza wiedza na temat żywienia ptaków stale się 
rozwija, zarówno w wyniku rosnącej świadomości znaczenia 
żywienia, jak i wzmożonych badań nad różnymi potrzebami 
ptaków. 
Nowa edycja katalogu przedstawia gamę pełnowartościo-
wych i bogatych w składniki odżywcze mieszanek o wysokiej 
wartości odżywczej. Rok gołębia dzieli się na poszczególne 
okresy, w których ptaki potrzebują odpowiedniej równowagi 
węglowodanów, białka, tłuszczu, witamin i minerałów.
Tworzymy wysokiej jakości karmę, której potrzebujesz dla 
zdrowych, szczęśliwych gołębi pocztowych w okresie rozpło-
du, lęgów, karmienia młodych, lotów, pierzenia i zimowego 
odpoczynku.
 Podążając za trendami dotyczącymi nowoczesnej 
diety w sporcie wyczynowym nasze mieszanki z nowej Linii 
„Personalna linia dla Twoich Championów” wzbogacone są 
o składniki specjalne: naturalne enzymy, algi morskie oraz 
spirulinę przez co czynią z nich prawdziwy „superfood”. 

- enzymatyczny dodatek „NaturZyn 5000” poprawia straw-
ność składników odżywczych zawartych w ziarnach i na-
sionach. Jest wsparciem dla układu pokarmowego podczas 
metabolizmu protein, wspomaga funkcję oddechową i od-
pornościową. Enzymy regulują ilość i jakość odchodów.
 
- algi morskie stanowią doskonałe źródło łatwo przyswajal-
nych przez organizm mikroelementów i substancji biologicz-
nie czynnych, korzystnie wpływają na przewód pokarmowy 
aktywując właściwą mikroflorę. Doskonale oczyszczają or-
ganizm z toksyn, poprawiają wchłanianie składników pokar-
mowych oraz mają wysoką ilość białka.
 
- spirulina to cenne źródło witamin i minerałów mających 
zbawienny wpływ na siłę organizmu. Jest bowiem uważana 
za jeden z najbardziej wartościowych pokarmów na ziemi, 
występujących naturalnie w przyrodzie. Aż w 60% składa się  
z doskonałej jakości białka (porównywalnego z tym, pocho-
dzącym z kurzych jaj). To prawdziwa bomba aminokwasowa. 
Zawiera 18 aminokwasów, w tym wszystkie niezbędne ami-
nokwasy egzogenne, oraz 10 z 12 aminokwasów endogen-
nych. W spirulinie znajdziemy również bardzo wartościowe 
fitochemikalia, wysokie stężenie kwasu gamma-linolenowe-
go, oraz spore ilości magnezu, potasu.

 Gołębie żywią się nasionami i czerpią potrzebne im 
składniki odżywcze głównie ze zdrowych i dojrzałych na-
sion, zbóż i roślin strączkowych. Pozyskują energię z tych 
surowców, a niektóre funkcje organizmu, takie jak pierzenie  
i składanie jaj, są stymulowane. Aby utrzymać gołębie  
w optymalnej kondycji przez całe życie, ważne jest, aby za-
pewnić zbilansowaną dietę, dostosowaną do okresu, w któ-
rym znajduje się gołąb. W końcu każdy okres (okres rozpło-
dowy, wyścigowy, pierzenia i zimowy) ma swoje specyficzne 
potrzeby i wymaga dostosowania podejścia w zakresie diety. 
Tak więc gołąb, który musi latać lub wychowywać młode, ma 
zupełnie inne wymagania żywieniowe niż gołąb, który jest 
bezczynny. 
 
 Dobra dieta określa ogólny stan zdrowia gołębi i za-
pewnia ich doskonałą kondycję. W okresie lęgowym ważne 
jest, aby zapewnić mieszankę hodowlaną o idealnej zawar-
tości białka i niezbędnych aminokwasów, aby stymulować 
optymalny wzrost. W sezonie lotowym najlepiej podawać im 
energetyzującą mieszankę, aby zapewnić gołębiom wystar-
czającą siłę i wytrzymałość do osiągania wyjątkowych osią-
gów. Okres pierzenia jest wymagający dla organizmu gołębi 
i może go osłabić. Na tym etapie potrzebują zrównoważonej 
mieszanki białek i aminokwasów zawierających siarkę, aby 
zbudować nowe upierzenie i wspierać dobrą regenerację. 
Pomiędzy sezonami (zimą) dobra mieszanka zimowa, aby 
utrzymać gołębie w spokoju. Zdecydowanie zaleca się tutaj 
oprócz głównej diety, dodatek drożdży. 
 
 Gołąb potrzebuje wody do trawienia i przetwarzania 
pokarmu. Gołąb wypija dziennie około 50 ml wody. Jeśli są 
młode do wykarmienia, liczba ta podwoi się. Najlepiej jest 
codziennie podawać swojemu gołębiowi świeżą wodę.  

- ziarno dobrej jakości, świeże i czyste. Mieszanki muszą być 
prawidłowo przechowywane i chronione przed wilgocią i gry-
zoniami. Prawidłowe przechowywanie karmy jest konieczne, 
jeśli chcesz zachować status wolny od pleśni i grzybów. 

- odżywki, witaminy i minerały. Karmienie to coś więcej, niż 
tylko ziarno. Z pewnością zboża są doskonałym źródłem 
energii, białka i błonnika, ale mają bardzo niską zawartość 
minerałów, pierwiastków śladowych i witamin potrzebnych 
do rozrodu i wysiłku fizycznego podczas wyścigów. Aby 
zrównoważyć potrzeby żywieniowe gołębi witaminy i pier-
wiastki śladowe dodajemy do wody - raz, dwa razy w tygo-
dniu, a minerały dostarczamy w formie grysu, sproszkowanej 
mieszanki vitaminowo-mineralnej lub blokowej bez ograni-
czeń.
- dodatkowa energia, witaminy i białko podajemy w posta-
ci specjalnych olejków w pożywieniu w okresach wysokiego 
poziomu energii, podczas wyścigów oraz w okresie karmie-
nia młodych.

 Hodowco musisz dobrać taką mieszankę paszową, 
która zapewni równowagę energetyczną i białkową potrzeb-
ną na danym etapie kalendarza gołębia.
Gołębie rozpłodowe i w okresie pierzenia wymagają mie-
szanki zbóż, która jest bogata w białko, ma inny bilans ami-
nokwasów podstawowych niż gołębie w pełnym treningu  
w sezonie lotowym. Jakość białka w mieszance zbóż moż-
na poprawić, dodając suplementy białkowe/aminokwasowe 
przed karmieniem.
 
 Gołębie młode wymagają najlepszej jakości mie-
szanki nasion i dodatków. Najlepsze jedzenie i dodatki są 
niezbędne dla rozwijającego się młodego ptaka. Karma musi 
zawierać czystą, organiczną i zbilansowaną pod względem 
odżywczym mieszankę dla młodych ptaków z dodatkową su-
plementacją odżywczą (odżywki, witaminy). Przez cały czas 
należy zapewnić dobrej jakości grity i vitaminerały. Mieszan-
ka dla młodych ptaków zapewnia równowagę energii, białka 
i aminokwasów, niezbędną do optymalnego rozwoju organi-
zmu i odnowy wysokiej jakości piór lotnych.  

Dbamy o to, aby nasz pokarm był nie tylko pożywny, ale tak-
że smaczny. Gołębie muszą rozkoszować się swoją dietą. 
W szczególności dla gołębi wyczynowych, pożywienie jest 
głównym bodźcem do szybkiego powrotu. 

Wybierając nasze produkty Twoje gołębie mają duże szan-
se na osiągnięcie najlepszych wyników żywieniowych oraz 
szczytowej formy.  

Mieszanki marki MDM są wynikiem wieloletnich skrupulat-
nych badań i urzeczywistniają następujące wartości:

- produkty klasy premium, stosowane przez zwycięzców
- utrzymanie dobrego zdrowia
- zapewnienie najwyższej wydajności
- optymalna absorbcja składników pokarmowych 
- poparte poradami ekspertów
- wyprodukowane w Polsce

Mamy nadzieję drogi hodowco, że Twoje gołębie będą cie-
szyć się naszymi produktami i w połączeniu z Twoim do-
świadczeniem pomogą Ci osiągnąć najlepsze wyniki.

Korzyści ze stosowania 
profesjonalnych mieszanek 

marki MDM
PRAWIDŁOWY
ROZWÓJ

LEPSZA ADAPTACJA
NIŻSZYCH TEMPERATUR 

WIĘKSZA
ODPORNOŚĆ

MNIEJSZE RYZYKO
ROZWOJU CHORÓB

LEPSZA 
WYDOLNOŚĆ

FIZYCZNA
LEPSZA PRACA
UKŁADU
POKARMOWEGO

LEPSZY
WYGLĄD
UPIERZENIA

Karma jest 
i pozostanie sztuką.

Odpowiednia dieta 
przyniesie dobre rezultaty. Karmienie:

Zapraszamy 

do wypróbowania 

naszych mieszanek 

i suplementów diety!



Dziesięć przydatnych wskazówek dla miłośników gołębi:

1. Miej tylko dobre gołębie.
2. Gołębie muszą być mierzone wydajnością.
3. Zapewnij dobrze wyposażony gołębnik, jak najbliżej domu, który jest suchy i zdrowy z dużą ilością miejsca.
4. Zapewnij swoim ptakom wysokiej jakości pokarm i czystą wodę.
5. Opanuj umiejętność karmienia gołębi, aby uzyskać optymalną wagę i energię na każdy dzień wyścigu.
6. Miej system treningowy, który buduje siłę i szybkość gołębi, a następnie pozwala im osiągnąć szczyt bez stresu  
i pełen energii w dniu wyścigu.
7. Stosuj Reżim Medycyny Prewencyjnej.
8. Spędź czas ze swoimi gołębiami, poznaj je, obserwuj, zbuduj relację ze swoimi ptakami. Oswajaj swoje gołębie, 
trzymając je codziennie w dłoni. Umożliwi to wykrycie wszelkich zmian (zachowanie, choroby...).
9. Prowadź zapisy dotyczące nawyków i wyników swoich gołębi, pomysłów na poprawę popełnionych błędów, planów 
na przyszłość, sposobów na poprawę itp.
10. Bądź selektywny, używając wydajności jako miary.

Sposób na osiągnięcie pławności 
w swoich zespołach wyścigowych

Znaleźć drogę do sukcesu  
w karmieniu.

 Pławność najlepiej osiągnąć dostarczając stadu wystarczającą ilość paszy (zrównoważony bilans energetyczny), 
aby promować energiczne latanie treningowe w celu maksymalizacji beztłuszczowej masy ciała (tj. mięśni) i zminimalizo-
wania tkanki tłuszczowej. Zamiast tego wielu hodowców uważa, że   najlepszą ścieżką do uzyskania pławności jest ograni-
czenie spożycia kalorii (energii) (mniejsza ilość paszy) i zrzucić zbędne kilogramy, a tym samym wytworzyć pławność, którą 
widzimy w najwyższej formie. Jednak pławność to nie tylko nieważkość, ale także siła, a sprawność pojawia się tylko wte-
dy, gdy optymalna beztłuszczowa masa ciała jest zmaksymalizowana. Ograniczenie kalorii w celu wytworzenia pławności  
w rzeczywistości obniża poziom sprawności stada i czyni je podatnymi na choroby.

 Hodowca może rozpoznać zespół wyścigowy, który ma ujemny bilans energetyczny, po następujących znakach:
    • Brak trzepotania skrzydeł wczesnym rankiem lub po karmieniu.
    • Brak zainteresowania opuszczaniem gołębnika lub kosza, spowolnione ruchy powiek, itp.
    • Zespół wyścigowy w ujemnym bilansie energetycznym (niewystarczający pobór energii w stosunku do obciążenia pracą)  
       jest podatny na choroby, zwłaszcza choroby „oddechowe”.

 W sezonie lotowym główną funkcją pożywienia jest 
dostarczanie paliwa do latania. Celem jest zapewnienie gołę-
biom pocztowym najlepszego paliwa na dzień wyścigu. Aby 
to robić konsekwentnie, należy dobrze rozumieć samo jedze-
nie. Aby odnieść sukces w wyścigach, musisz także stać się 
ekspertem w praktyce (lub sztuce) żywienia. Tylko praktyka  
i obserwacja mogą nauczyć Cię sztuki żywienia.
Sztukę dobrego żywienia możemy rozpocząć tylko wtedy, 
gdy zapewniona jest zarówno jakość pożywienia, jak i zdro-
we stado. Zdrowe jelita są potrzebne, zanim będziemy mogli 
przetestować nasze systemy żywienia, ponieważ niezdrowe 
jelita nie dostarczają do organizmu gołębia paliwa z dobre-
go ziarna. Choroby jelit, takie jak E. coli, kokcydioza, robaki  
i inne zmniejszają ilość składników odżywczych dostających 
się do organizmu.
 Używając najlepszej jakości zbóż i mając zdrowy ze-
spół wyścigowy, hodowca może teraz pomyśleć o mieszan-
ce lotowej odpowiedniej dla jego konkretnej rodziny ptaków  
i metod treningowych. Wybrana mieszanka musi zapewniać 
dobrą równowagę białek (aminokwasów), aby to osiągnąć, 
należy użyć pokarmu z różnorodnością zbóż i nasion. Po 
osiągnięciu tej równowagi zawartość energetyczna mieszan-
ki staje się najważniejszą częścią udanego karmienia.

 System podawania zapewnia zespołowi wyścigo-
wemu odpowiedni poziom energii do treningu i wyścigów. 
Celem żywienia jest dostarczenie gołębiowi trenowanemu  
i pocztowemu dokładnie wystarczającej ilości (nie za dużo  
i nie za mało) paliwa (energii w pożywieniu) do długotrwałe-
go lotu (ćwiczenia wokół gołębnika lub gołębie wyścigowe). 
Oczywiście zapotrzebowanie gołębia treningowego na pali-
wo zmienia się z dnia na dzień ogromnie. To stale zmienia-
jące się wymagania energetyczne gołębia startującego w za-
wodach sprawiają, że żywienie jest takim wyzwaniem nawet 
dla najlepszych hodowców. Gołąb startujący w zawodach 
nie osiągnie swojego poziomu sprawności, gdy „bilans ener-
getyczny” jest nieprawidłowy. „Bilans energetyczny” należy 
oceniać krótkoterminowo (codziennie) i długoterminowo 
(co tydzień) ze sprawnymi gołębiami podczas sezonu wy-
ścigowego, ponieważ poziom sprawności spadnie zarówno 
w przypadku dostarczenia zbyt dużej, jak i zbyt małej ilości 
energii.
 Przekarmianie w stosunku do obciążenia pracą (do-
datni bilans energetyczny) sprawia, że   zespół wyścigowy jest 
mniej konkurencyjny z powodu nadbagażu. Nadmiar energii 
jest magazynowany w postaci tłuszczu, co powoduje utratę 
pławności i sprawności. 
  Niedożywienie w stosunku do obciążenia pracą 
(ujemny bilans energetyczny) sprawia, że   zespół wyścigo-
wy jest mniej konkurencyjny z powodu „pozbawienia mocy”. 
Systemy żywieniowe o niskiej energii w stosunku do obcią-
żenia zespołu wyścigowego spowodują wyczerpanie rezerw 
energii w wątrobie, tkance tłuszczowej i mięśniach.

ROZPŁÓD ODCHÓW LOTY REGENERACJA PIERZENIE CAŁOROCZNE ZAWIERA 
ENZYMY

NOWOŚĆ

LEGENDA 
KARM
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Błonnik

Węglowodany

Tłuszcz

Białko

9,86

60,01

8,96

16,47

WARTOŚCI ODŻYWCZE: WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 370,02 kcal%   SKŁAD

17
15

10
7,5

5
4

3,75
3,75
3,75
3,75

3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2
1

Sorgo białe (dari)
Kukurydza czerwona  
zimnosuszona*/żółta ptasia
Sorgo czerwone
Pszenica extra
Soja prażona
Konopie
Groch zielony
Groch żółty
Peluszka ptasia
Peluszka Maple Peas
Mozga kanaryjska
Słonecznik łuskany
Rzepak jary
Siemię lniane
Ryż biały
Krokosz barwierski
Jęczmień łuskany
Proso żółte
Fasola mung
Owies łuskany
Słonecznik iryga

*w zależności od dostępności. *w zależności od dostępności.

MH

Pożywna i smaczna mieszanka dla drużyny lotowej 
jako codzienna dieta . Uzyskanie białka strawnego 
na poziomie 10% było możliwe poprzez skompo-
nowanie lekkostrawnych ziarenek obłuskanych, 
obniżając tym samym udział nasion strączkowych. 
Gołębie będą pełne i pławne, ale nie ciężkie w dłoni. 
Kompletna dieta utrzymująca wysoką jakość ho-
dowli. 
Stosowanie: po zakończonym okresie lotowym.  
W okresie pierzenia w połączeniu z PE lub RP,  
w okresie spoczynku z ZE. W okresie rozpłodowym 
w połączeniu z RO, przy treningach z TK.

Zrównoważona mieszanka hodowlana 
dla drużyny lotowej

Naturalne składniki  
źródłem inspiracji…
Tworzymy wysokiej jakości karmę, której potrzebu-
jesz dla zdrowych, szczęśliwych gołębi pocztowych. 

Utrzymuj dobre zdrowie, zwiększaj płodność  
i wychowuj kolejne pokolenie zwycięzców.
Wspomagaj metabolizm swoich gołębi podczas pie-
rzenia dla optymalnego zdrowia i idealnego zestawu 
nowych piór.

   SPECJALISTYCZNE 
MIESZANKI 
DLA GOŁĘBI 
   POCZTOWYCH

*w zależności od dostępności.
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25
kg

Rozpłodowa „OPTIMA”

Rozpłodowo-lotowa bez pszenicy 
z ekstra słodką kukurydzą bordo i popcornem

Rozpłodowa wysokobiałkowa

Odpowiednia podaż białka warunkuje sprawne funk-
cjonowanie organizmu gołębia i stwarza optymalne 
warunki dla prawidłowego rozwoju organizmu mło-
dych. Obok ilościowego spożycia białka, bardzo 
istotne jest także zwrócenie uwagi na jakość. Po-
zwól „OPTIMIE” extra protein stać się elementem 
codziennej zbilansowanej diety w Twojej hodowli  
w okresie rozpłodowym i odkryj wszystkie korzyści, 
które kryje mieszanka. 

Wielozadaniowa mieszanka, ciesząca się uznaniem 
wśród hodowców. Wyjątkowy pokarm o wysokiej 
wydajności, odpowiednia do dowolnego celu w ca-
łym kalendarzu. Osiemnaście składników idealnie 
dobranych, tak, aby utrzymać Twoje ptaki w dobrej 
formie przez cały rok. Zapewni zasoby energii po-
trzebne do lotów sprinterskich i utrzymania dobrej 
kondycji, podczas gdy zawartość białka zapewni 
super pokarm w okresie rozpłodu.

Mieszanka rozpłodowa wysokobiałkowa, niska za-
wartość tłuszczu – dzięki temu ograniczymy podaż 
nasyconych kwasów tłuszczowych, jednocześnie 
dostarczając dobrze przyswajalne białko. Wprowa-
dzamy do diety w okresie parowania i lęgów. Drob-
ne, ptasie groszki i pozostałe lekkostrawne ziaren-
ka, idealne do skarmiania młodych.

RO

RL

RW

Groch żółty ptasi
Kukurydza orange cribbs*/ żółta ptasia
Sorgo czerwone
Groch zielony
Sorgo białe
Pszenica
Peluszka (dwa rodzaje)
Proso złote
Krokosz barwierski
Wyka jara
Peluszka Maple Peas
Jęczmień łuskany
Soczewica
Soja prażona
Ryż paddy
Fasola mung
Rzepak jary

Kukurydza  żółta ptasia
Sorgo białe
Kukurydza czerwona zimnosuszona*/Popcorn
Sorgo czerwone
Groch żółty sortowany
Groch zielony
Krokosz barwierski
Kukurydza bordo
Proso złote
Jęczmień łuskany
Peluszka Maple Peas
Owies łuskany
Ryż paddy
Gryka ekologiczna
Wyka jara
Peluszka 
Peluszka ptasia kolorowa
Słoneczcznik iryga

Groch zielony ptasi
Pszenica premium
Groch żółty ptasi
Sorgo czerwone
Kukurydza czerwona zimnosuszona*/Popcorn
Sorgo białe
Peluszka Maple Peas 
Krokosz barwierski
Wyka jara
Jęczmień browarny
Kukurydza bordo zimnosuszona
Soja prażona
Gryka ekologiczna
Kukurydza popcorn premium
Soczewica
Ryż paddy
Konopie 
Fasola mung
Ostropest plamisty
Słonecznik iryga

15
15
12
10

7,5
7,5

5
5
4

3,5
3,5
2,5
2,5
2,5

2
1,25
1,25

17
10
10
10

7,5
7,5

6
5

3,75
3,75

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2

15
12
10

8,5
7,5
7,5

5
5
4

3,5
3,5
3,5
2,5
2,5
2,5

2
2

1,25
1,25

1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 343,90 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 354,91  kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 349,20 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

Błonnik

16,96

14,74

17,06

4,24

5,97

4,73

63,32

64,48

62,44

11,75

10,15

11,30

25
kg

25
kg

25
kg

Bez kukurydzy i pszenicy PLUS

Ekskluzywny mix bez kukurydzy i pszenicy. Ta wy-
sokiej jakości mieszanka jest bogata w proteiny 
pochodzące z różnorodnych roślin strączkowych. 
Często podaje się ją w okresie lęgowym, ponieważ 
gołębie wolą jeść okrągłe ziarna i nasiona oraz jako 
podstawa dla własnych systemów żywienia.

BK+25
kg

Dari (sorgo białe)
Groch żółty ptasi
Sorgo czerwone
Groch zielony
Peluszka ptasia (kilka rodzajów)
Jęczmień łuskany
Ryż paddy
Krokosz barwierski
Gryka ekologiczna
Proso złote
Wyka jara
Peluszka Maple Peas
Ryż biały
Słonecznik iryga
Fasola mung

15
15
15
15

7,5
5
5
5

3,75
3

2,5
2,5
2,5

2
1,25

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 352,39 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

17,89

7,08

59,72

12,94



*w zależności od dostępności.

*w zależności od dostępności.
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Bez kukurydzy i pszenicy

Drobne nasiona “SUPER PRZYSMAK”

Popularna wśród hodowców bogata w białko mie-
szanka bazowa do samodzielnego wzbogacania 
innymi ziarnami lub do stosowania jako pokarm 
podstawowy w okresie rozpłodu i pierzenia.
Super mieszanka dla młodych ptaków i bardzo 
popularna wśród hodowców, którzy karmią młode 
ptaki bez kukurydzy, na ogół dokarmiane między 
kwietniem a wrześniem.

Dobrze przyswajalne wysoko oleiste i bogate  
w węglowodany drobne nasionka połączone  
w jednej mieszance, czynią „Super Przysmak”. Jako 
dodatek do każdej karmy, szczególnie w okresie pie-
rzenia i lotów. Dla podniesienia smakowitości mie-
szanka zawiera odrobinę olejku anyżkowego. 

BK

DN25
kg

25
kg

Groch żółty
Groch zielony
Sorgo czerwone
Sorgo białe
Peluszka (dwa rodzaje)
Krokosz barwierski
Jęczmień łuskany
Gryka ekologiczna
Proso złote
Siemię lniane
Owies łuskany
Wyka jara
Ryż paddy
Słonecznik iryga

Dari (sorgo białe)
Krokosz barwierski
Sorgo czerwone
Proso czerwone
Ryż paddy
Proso złote
Mozga kanaryjska
Owies łuskany
Rzepak jary
Konopie 
Gryka ekologiczna
Siemię lniane brązowe
Siemię lniane złote
Ryż biały
Rzepik
Słonecznik iryga
Ostropest plamisty
Słonecznik czarny
Anyżek

18
15
15
15

7,5
6
5

3,75
3,75

2,5
2,5
2,5
2,5

1

14
12
10
10
10

6,5
5
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5

2
2

1,5
1,5
0,5

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 349,06 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 409,65 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

17,60

15,35

5,82

15,67

61,08

54,39

13,40

11,28

Pierzeniowa EXTRA PROTEIN

Rozpłodowo-pierzeniowa “COMPLETE” 
dla wdowców 

Pierzeniowa extra protein jest tak zaprojektowana, 
aby pomóc gołębiom w krytycznym okresie pierze-
nia i radzić sobie z rygorami kolejnych sezonów 
-  lęgowy i lotowy. Posiada 19 idealnie wyselekcjo-
nowanych nasion, w tym oleistych zawierających 
G10. Nasiona lnu, rzepaku, konopia i słonecznika,  
zawierają odpowiednio 33, 42, 43 i 44% tłuszczu. Są 
jednak również bogate w białka. PE jest również wy-
pełniona białkiem pochodzącym z nasion strączko-
wych po to, aby osiągnąć zestaw nowych, gładkich 
piór. W rozwoju i wysokiej jakości upierzenia duże 
znaczenie mają minerały, zwłaszcza siarka i ami-
nokwasy. Dlatego konieczne  wprowadź nasz nowy 
produkt CENTRUM VITAMINERAL, który zawiera 
również suszone zioła, drożdże i ostropest. Natu-
ralne wspomaganie wątroby i nerek to gwarancja 
udanego upierzenia.

Wyjątkowa, nie mająca sobie równych, bogata, 
26-składnikowa mieszanka dedykowana dla wdow-
ców, które po zakończonym sezonie lotowym wy-
chowują parę młodych a jednocześnie wchodzą  
w okres pierzenia. Wysokiej klasy RP w pełni zaspo-
koi potrzeby Waszych Championów .

PE

RP

Kukurydza drobna żółta
Sorgo czerwone
Groch żółty
Groch zielony
Proso złote
Kukurydza czerwona zimnosuszona*/Popcorn
Sorgo białe
Rzepak jary
Peluszka (dwa rodzaje)
Krokosz barwierski
Jęczmień łuskany
Siemię lniane
Ryż paddy
Wyka jara
Proso czerwone
Soja prażona
Słonecznik iryga
Konopie 
Soczewica

Kukurydza bordo zimnosuszona
Groch zielony 
Peluszka Maple Peas/ Arvika
Rzepak jary
Groch zielony ptasi
Proso złote
Sorgo czerowne
Jęczmień łuskany
Krokosz barwierski
Słonecznik iryga
Słonecznik czarny
Wyka jara
Fasola mung
Siemię lniane
Groch żółty
Soja prażona
Sorgo białe
Kukurydza orange cribbs* / żółta ptasia 
Proso czerwone
Gryka ekologiczna
Mozga kanaryjska
Konopie
Ostropest plamisty
Sezam
Owies łuskany
Ryż paddy

12,5
10
10
10

7,5
7,5

5
5
5

4,5
3,75
3,75

2,5
2,5
2,5
2,5

2
2

1,5

12,5
10
10

5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2
2
1
1
1
1
1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 373,70 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 384,55 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

16,96

18,14

9,13

10,84

56,97

54,34

11,74

12,16

25
kg

25
kg

Pierzeniowa PREMIUM

Bogata w komponenty i atrakcyjna cenowo mie-
szanka na okres pierzenia. Mieszanka wypełniona 
białkiem, które uzupełni utraconą kreatyninę i biał-
ka siarkowe. Zawiera również wystarczającą ilość 
nasion z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, ta-
kimi jak siemię lniane, rzepak, krokosz, słonecznik 
aby pierzenie było optymalne.
         Zalety: łatwostrawna, pomaga w zrzucaniu 
piór i regeneracji. Osiągnięciu pełnego zestawu    
nowych, gładkich piór. Dodatkowo mieszanka mi-
neralno-witaminowa CENTRUM VITAMINERAL 
uzupełni zapotrzebowanie na minerały, których 
gołębie instynktownie poszukują w tym okresie.  
Stosujemy od sierpnia do listopada.

PP

Kukurydza żółta ptasia
Pszenica premium
Sorgo białe
Groch żółty
Groch zieony
Proso żółte
Sorgo czerwone
Kukurydza bordo
Krokosz barwierski
Peluszka
Rzepak jary
Ryż paddy
Siemię lniane
Soja prażona
Owies łuskany
Wyka jara
Soczewica
Słonecznik iryga
Słonecznik czarny drobny

16
12,5

12
10

7,5
7,5

6
5
4

3,75
3,75

2
2

1,75
1,5

1,25
1,25
1,25

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 362,42 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

15,29

7,34

61,52

10,21

25
kg



*w zależności od dostępności. *w zależności od dostępności.
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Uniwersalna economic

Zimowa extreme

Uniwersalna euromix
bez pszenicy

Solidna, ekonomiczna mieszanka w dobrej cenie  
z dużą ilością  kukurydzy żółtej ptasiej, słodkiej ku-
kurydzy bordo, sorgo, które jest źródłem węglowo-
danów i ważnym źródłem witamin z grupy B oraz 
dobrym źródłem błonnika. Groszki dostarczające 
białko i drobne ziarenka dla uatrakcyjnienia smaku. 

Stosowanie: całoroczna, do ogólnego stosowania. 

Wesoła zimowa dieta, kiedy ptaki potrzebują od-
poczynku i jak najmniej stresu. Jest dobrym fun-
damentem pod nadchodzący sezon rozpłodowy  
i  wyścigowy. Gołębie wyciszają się po sezonie ak-
tywności, ale spada też ich układ odpornościowy. 
Mieszanka ZE optymalnie zaspokoi podstawowe po-
trzeby organizmu.  Zawartość  wysokogatunkowe-
go jęczmienia pomoże utrzymać temperaturę ciała  
w mroźne dni, a  dodatek owsa czarnego wspomoże 
proces oczyszczania przewodu pokarmowego.
Stosować od grudnia do marca. 

Atrakcyjna cenowo mieszanka, mogąca być pod-
stawą żywienia przez cały rok. Zawiera najwyższej 
jakości ziarna, które najchętniej pobierają gołębie. 
Pozostaje również inspiracją dla Hodowcy, który 
sam w zależności od sezonu może regulować skład, 
dobierając komponenty. Nie zawiera pszenicy.

UE

ZE

UE-BP

Kukurydza żółta
Pszenica
Sorgo czerwone
Groch żółty
Sorgo białe
Groch zielony
Proso żółte
Kukurydza bordo
Ryż paddy
Krokosz barwierski
Słonecznik czarny

Jęczmień browarny
Sorgo białe
Pszenica ptasia
Kukurydza żółta ptasia
Groch (dwa rodzaje)
Ryż paddy
Owies czarny
Słonecznik czarny drobny
Sorgo czerwone
Proso żółte
Rzepak jary
Krokosz barwierski
Siemię lniane
Kukurydza bordo
Gryka ekologiczna
Kukurydza czerwona zimnosuszona

Kukurydza żółta drobna
Groch żółty
Sorgo czerwone
Sorgo białe
Proso złote
Peluszka (dwa rodzaje)
Groch zielony
Ryż paddy
Jęczmień łuskany
Kukurydza bordo
Owies łuskany
Gryka ekologiczna
Krokosz barwierski
Słonecznik iryga

25
20

12,5
12,5

7,5
7,5

5
3,5
2,5

2
2

15
12,5
12,5

10
7,5

5
5
5
5
5

3,75
3,75

2,5
2,5
2,5
2,5

27,5
12,5

10
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5

4
3

2,5
2,5
2,5

1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 349,92 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 366,85 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 351,17 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

Błonnik

13,34

13,59

14,29

3,99

7,78

4,24

66,10

63,94

65,18

9,86

9,60

10,38

25
kg

25
kg

25
kg Gołębie ozdobne

Dla krótkodziobów 
bez pszenicy z popcornem

Dla krótkodziobów 
bez pszenicy i popcornu

Różnorodność wysokojakościowych ziaren i nasion 
bez kukurydzy dla ras ozdobnych. Będziesz bardziej 
cieszyć się karmieniem ptaków, gdy będziesz mieć 
mieszankę DO w swojej hodowli.

Specjalna mieszanka z popcornem dla gołębi  
o krótkich dziobach, zawierająca malutkie smaczne 
ziarenka. Karma dostarcza odpowiednią ilość biał-
ka, węglowodanów, tłuszczu i składników mineral-
nych tak, aby gołębie wyglądały pięknie i zdrowo.

Doskonała mieszanka bez popcornu i pszenicy dla 
gołębi o krótkich i małych dziobach, zawierająca 
malutkie smaczne ziarenka. Karma dostarcza od-
powiednią ilość białka, węglowodanów, tłuszczu  
i składników mineralnych, tak, aby gołębie wygląda-
ły pięknie i zdrowo.

DO

K

K-BP

Sorgo białe
Srogo czerwone
Pszenica
Krokosz barwierski
Groch zielony ptasi
Proso złote
Groch żółty ptasi
Peluszka ptasia
Jęczmień łuskany
Ryż paddy
Gryka ekologiczna
Wyka jara
Mozga kanaryjska
Fasola mung
Siemię lniane
Konopie
Słonecznik czarny

Kukurydza popcorn
Groch ptasi (dwa rodzaje)
Sorgo białe
Wyka jara
Proso złote
Jęczmień łuskany
Sorgo czerwone
Owies bezłuskowy
Krokosz barwierski
Gryka ekologiczna
Ryż paddy
Proso czerwone
Peluszka ptasia
Konopie
Ryż biały

Sorgo białe   
Sorgo czerwone
Groch zielony ptasi
Peluszka drobna ptasia
Wyka jara
Krokosz barwierski
Proso żółte
Rzepak jary
Owies bezłuskowy
Jęczmień łuskany
Ryż paddy 

15
12,5
12,5

7,5
7,5
5,5

5
5
5
5
5
5

3,75
2,5

1,25
1
1

17,5
17,5

15
9,25

5
5
5
5
5

3,75
3,75

2,5
2,5

2
1,25

25
22,5

10
10
10

5
5
5

2,5
2,5
2,5

%   SKŁAD

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 356,35 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 360,28 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 344,25 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

Błonnik

16,02

16,54

16,08

6,44

6,98

6,80

63,22

60,80

64,33

11,22

10,69

8,20

25
kg

25
kg

25
kg



*w zależności od dostępności. *w zależności od dostępności.
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    PERSONALNA
  LINIA DLA TWOICH
CHAMPIONÓW

Zadbaj o komfort 
i uzupełnij straty 

jakie poniósł organizm 
gołębia podczas lotu. 

1 . REGENERACJA

MDM oferuje SPERSONALIZOWANĄ LINIĘ  
Dla Twoich CHAMPIONÓW opartą na  

czterofazowym systemie żywienia.

Nasza nowa linia produktów opiera się na czterech 
mieszankach, które mają za zadanie profilowanie 

osiągów lotu gołębi pocztowych. Stanowi komplet-
ną dietę, zapewnia zalecane poziomy białka, tłusz-

czu i energii w poszczególnych dniach tygodnia. 
Drobne ziarenka i nasionka o jasnym kolorze, które 

są wzbogacone naturalnymi składnikami - enzy-
mami, algami i spiruliną w postaci peletek, które 

spotęgują efekty włożone w hodowlę i treningi.

Kiedy ptak wraca, jest głodny i spragniony, jego zasoby 
energii i elektrolitów zostały wyczerpane i jest zmęczo-
ny. Źle zarządzany oznacza przedłużoną regenerację 
i mniejszą motywację do kolejnych lotów. Właściwe 
zarządzanie oznacza, że lot może być pozytywnym 
przeżyciem, zwiększającym sprawność ptaka, a także 
jego zapał w kolejnych lotach. Aby nastąpiła fizyczna 
regeneracja, gołąb musi mieć zapewnionych kilka pod-
stawowych rzeczy: pożywienie, wodę i elektrolity oraz 
odpoczynek.

Karmienie, aby wygrać…

Personal MIX 1 EXCELLENT

Zapewnia powracającym ptakom szybkie przywrócenie 
poziomu cukru we krwi i uzupełnienie rezerw glikoge-
nu narządowego, ale jest kontrolowana pod względem 
białka. „Lekka” mieszanka bogata w energię, zawiera 
łatwo przyswajalne ziarna na bazie węglowodanów  
i oleju takie jak krokosz, ryż, jęczmień łuskany, sorgo, 
ostropest, pszenica, kukurydza popcorn. Ponadto uży-
cie małych nasion o podobnym składzie, takich jak pro-
so, owies łuskany, siemię lniane, rzepak, mozga kana-
ryjska pozwala skutecznie działać dodanym enzymom, 
dzięki czemu ich składniki odżywcze są szybciej uwal-
niane do organizmu. W rezultacie procesy metabolicz-
ne normalizują się, utracona energia jest uzupełniana,  
a organizm może się oczyścić. W ten sposób kwas mle-
kowy wytwarzany podczas lotu ulega rozkładowi.
Stosowanie – dzień po wyścigu, który jest dniem odpo-
czynku i regeneracji.

PME - 1 

Dari / sorgo białe
Kukurydza popcorn
Jęczmień łuskany
Ryż paddy
Owies łuskany
Pszenica premium
Sorgo czerwone
Krokosz barwierski
Proso żółte
Ostropest plamisty
Ryż biały
Mozga kanaryjska
Siemię lniane
Rzepak jary
Gryka ekologiczna
Peletki odżywcze

25
15
10
10

7,5
6
6
5
5

2,5
2,5

1,25
1,25
1,25
1,25

0,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 369,78 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

12,51

9,07

66,98

10,67

Karmy zawierają dodatek 
enzymatyczny NaturZyn 5000,  
spirulinę oraz algi morskie 
w postaci odżywczych peletek.

25
kg

Zadbaj o szybki
powrót do formy
i zdrowie gołębi

2 . ODBUDOWA
W zależności od trudności lotu i wysiłku jaki poniosły 
gołębie wprowadź mieszankę, która wyrówna zaburzoną 
równowagę ustroju, zwiększy zawartość glikogenu, ak-
tywność najważniejszych enzymów oraz obniży poziom 
zakwaszenia.

Personal MIX 2 EXCELLENT

Zapewnia wyważony posiłek węglowodanowo-biał-
kowy w celu odbudowy zasobów energetycznych 
i uszkodzeń na poziomie komórkowym. Od ponie-
działku do środy wprowadzamy bardziej konkretną 
dietę z grochem, wyką, soczewicą, soją, fasolką 
mungo w celu odbudowania nowych rezerw. Doda-
tek spiruliny – bomby aminokwasowej i alg mor-
skich w postaci małych peletek do budowania masy 
mięśniowej bez obciążania nadmiarem białka czyni 
mieszankę bardzo nowoczesną o następujących 
walorach:
- uzupełnia rezerwy energetyczne
- zapobiega rozpadowi białek
- hamuje procesy kataboliczne
- redukuje bolesność mięśni
- ułatwia regenerację
- bezpośrednio docierając do mięśni, 
   wpiera ich rozbudowę
- odżywia mięśnie, stanowiąc dodatkowe 
   źródło energetyczne

PME - 2

Kukurydza popcorn
Dari/ sorgo białe
Ryż paddy
Kukurydza czerwona cribbs*/orange cribbs 
Sorgo czerwone
Soja prażona
Groszek zielony ptasi
Groszek żółty ptasi
Jęczmień łuskany
Owies bezłuskowy
Krokosz barwierski
Pszenica premium
Soczewica
Fasolka mung
Wyka jara
Ryż biały
Peluszka Arvika
Gryka ekologiczna
Siemię lniane
Peletki odżywcze

10
10
10
10
10

7,5
5

2,5
5
5
5
4
3

2,5
2,5
2,5
2,5

1,25
1,25

0,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 355,50 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

15,33

6,07

63,05

10,02

25
kg



*w zależności od dostępności.
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Personal MIX 3 EXCELLENT

Mieszanka Personal MIX 3 EXCELLENT to lekko-
strawna dieta sportowa na bazie kukurydzy po-
pcorn, kukurydzy purpurowej cribbs i kukurydzy 
czerwonej. Smacznych nasion krokosza barwier-
skiego, dari, ryżu paddego, który nie obciąża prze-
wodu pokarmowego podczas transportu, wiąże 
wodę i zapewnia gołębiom płyn oraz drobnych na-
sion bogatych w paliwo pochodzące z węglowoda-
nów. Dodatek alg morskich, spiruliny i enzymnów  
w postaci małych peletek wspomaga walory odżyw-
cze mieszanki.
Powoli, równomiernie i konsekwentnie budujemy 
gotowość do wyścigu. Faza intensyfikacji ma stwo-
rzyć warunki dla fazy superkompensacji.
Personal MIX 3 EXCELLENT została specjalnie 
zaprojektowana do wyścigów sprinterskich i śred-
niodystansowych i może być uzupełniana o Per-
sonal MIX 4 EXCELLENT w dalszej części sezonu  
w przypadku wyścigów na dłuższych dystansach.
Stosujemy od czwartku do ostatniego posiłku przed 
koszowaniem.

PME - 3

Ryż paddy
Krokosz barwierski
Dari/ sorgo białe
Kukurydza popcorn
Kukurydza ptasia purpurowa z zawartośćią C3G

Kukurydza czerwona cribbs*/orange cribbs
Sorgo czerwone
Ryż biały
Fasolka mung
Pszenica premium
Simię lniane
Proso żółte
Owies bezłuskowy
Mozga kanryjska
Konopie
Słonecznik czarny
Peletki odżywcze

17,5
15
15

12,5
7,5

5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2
0,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 387,35 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

13,03

10,43

64,68

10,18

Zapewnij swoim 
lotnikom odpowiednią 
jakość mieszanki  
z odpowiednim składem,  
która będzie kluczem  
do zwycięstwa.

3.INTENSYFIKACJA

Coraz trudniejsze zadanie przed Tobą. Nie możesz 
popełnić błędu. Nie odpuszczaj pracy do ostatniej 
chwili. W miarę zbliżania się zawodów zmieniamy 
proporcję poszczególnych makroskładników w die-
cie na rzecz węglowodanów o niskim IG, co umożli-
wia dłuższą i bardziej wydajną pracę mięśni.

„Wyścig zaczyna się kilka dni 
przed czasem”

25
kg
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Personal MIX 4 EXCELLENT

Doskonały dopalacz energii z węglowodanów, tłusz-
czów i nasion bogatych w olej. Poprawia regenera-
cję i kondycję ogólną. Wprowadzenie do diety na-
sion oleistych oznacza, że gołębie czerpią energię 
głównie z tłuszczów. Tłuszcz jest głównym podsta-
wowym paliwem dla metabolizmu gołębi i najważ-
niejszym źródłem energii dla mięśni piersiowych.
Łatwostrawna mieszanka Personal MIX 4 EXCEL-
LENT jest odpowiednia do karmienia zarówno sta-
rych jak i młodych gołębi i powinna być podawa-
na jako dwa ostatnie posiłki przed koszowaniem  
w szczególności, jeżeli przewidujemy trudny lot lub 
w połączeniu z mieszanką personal MIX 3 EXCEL-
LENT. Może być również podana po powrocie z lotu, 
aby szybko uzupełnić zapasy energii oraz wzmoc-
nić wszystkie wcześniej obciążone układy i narządy 
wraz z dodatkiem peletek alg morskich i enzymów 
dla lekkości trawienia. Może być również podana 
po powrocie z lotu, aby szybko uzupełnić zapasy 
energii oraz wzmocnić wszystkie wcześniej obcią-
żone układy i narządy wraz z dodatkiem peletek  
z alg morskich, spiruliny i enzymów dla lekkości 
trawienia.

PME - 4

Dari (sorgo białe)
Krokosz barwierski
Owies bezłuskowy
Ryż paddy
Konopie
Słonecznik łuskany
Proso żółte
Sorgo czerwone
Mozga kanaryjska
Ryż biały
Simię lniane
Rzepak jary
Fasolka mung
Kukurydza purpurowa popcorn z zawartością C3G

Kukurydza czerwona cribbs 
zimnosuszona*/Popcorn
Peletki odżywcze

25
15
10
10

5
5
5
5

3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 392,43 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

14,92

14,22

55,89

9,80

Przygotuj
swoje gołębie tak, 
aby wygrać…

4.SUPERKOMPENSACJA
Wszystko jest ważne w wyścigach go-
łębi, musisz mieć dobre gołębie, dobry 
gołębnik i dobre zarządzanie  
oraz trzy główne narzędzia do dyspo-
zycji, aby przygotować gołębie do lotu:
- motywację
- sprawność fizyczną  
  (uwzględniamy również zdrowie)
- karmienie

Organizm gołębia może wykonać taką pracę, na jaką wystarczy mu pali-
wa. Paliwo w procesach metabolicznych przemieni w energię. Aby ener-
gii wystarczyło na dłużej, musi zgromadzić jak najwięcej paliwa. Można 
to zrobić poprzez proces uzupełniania zużytych zasobów energii z małą 
nadwyżką. Z drugiej strony podaż energii pochodzącej z tłuszczów na-
leży kontrolować aby nie doprowadzić do gromadzenia się tkanki tłusz-
czowej. Karmienie powinno być na poziomie odpowiadającym wysiłko-
wi gołębi, aby ptaki były pełne i pławne, ale nie ciężkie w dłoni.

Prezentowany schemat żywienia czterofazowego ma charakter orientacyjny i nie należy go bezkrytycznie kopiować, lepiej go modyfikować biorąc pod 
uwagę uwarunkowania pogodowe, długość i trudność lotów. Stosowanie jednak zbyt wielu wariantów nie jest skuteczne. Należy trzymać się wariantu A, 
co najwyżej wariantu B, gdy coś nie potoczy się po naszej myśli, a co pozwoli nam jeszcze walczyć o główne zwycięstwo.

25
kg
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   PRESTIŻOWA LINIA 
KARM LOTOWYCH
SUPER 
   ENERGY

Zapewnij swoim gołębiom niesamowity zastrzyk ener-
gii na krótkich dystansach, maksymalną wytrzymałość  
na lotach długodystansowych oraz odpowiednie skład-

niki dla optymalnej i szybkiej regeneracji i treningu.

Specjaliści wypracowali optymalne zapotrzebowanie 
na składniki odżywcze dla gołębi pocztowych, które są 
aktywnie trenowane i uczestniczą w lotach konkurso-

wych. Gołębie te wymagają diety zawierającej około  
12-14% białka, 5-11% tłuszczu i całkowitej energii  

3000-3200 kcal/kg.

Podążaj za pasją…

Lotowa Sport “TOP KONDYCJA”

Lotowa SUPER VERVA
z ryżem paddy i energetyczną kukurydzą bordo

Energetyczna, lekka mieszanka na loty treningowe  
i na odległość do 400 km.
          Zalecane podanie na sześć tygodni przed 
pierwszym konkursem. Optymalna równowaga 
białka, węglowodanów, tłuszczu pomaga uzyskać 
formę sportową i prawidłowy balans strukturalny. 
Dwa pierwsze posiłki po locie - optymalne tempo 
odbudowy glikogenu mięśniowego po wysiłku. Re-
komendowana w codziennej hodowli  dla starych  
i młodych gołębi uczestniczących w konkursach.

Lekkostrawna karma lotowa  bogata w węglowoda-
ny podstawowe źródło „szybkiej energii„ uzyskanej 
ze słodkiej kukurydzy żółtej ptasiej i  bordo oraz  
z dużą ilością ryżu paddego, aby nie obciążać prze-
wodu pokarmowego podczas lotu. Ryż wiąże wodę  
i zapewnia gołębiom płyn. Unikamy międzylądowań.
Rekomendowana na loty krótkie i średnie przy do-
brej pogodzie i dobrym wietrze.

TK

LSV

Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona* 
/Popcorn premium
Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Sorgo czerwone
Konopie
Kukurydza bordo zimnosuszona
Kukurydza orange cribbs zimnosuszona
Słonecznik łuskany
Pszenica premium
Fasola mung
Wyka jara
Owies bezłuskowy
Rzepak jary
Siemię lniane
Jęczmień łuskany
Proso czerwone

Kukurydza żółta ptasia zimnosuszona
Sorgo białe (Dari)
Ryż paddy
Kukurydza bordo zimnosuszona
Sorgo czerwone
Krokosz barwierski
Proso złote
Pszenica premium
Jęczmień łuskany
Groch żółty
Groch zielony sortowany
Konopie 
Słonecznik iryga
Mozga kanaryjska
Peluszka ptasia
Soja prażona
Wyka jara
Siemię lniane

17,5

15
12,5

10
5
5
5
5
4

3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

20
12,5
12,5

10
7,5
7,5

5
5

4,75
2,5
2,5

2
2

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 326,53 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 369,06 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

13,06

12,95

11,50

7,57

58,32

65,21

8,52

8,68

25
kg

25
kg

Lotowa TURBO MISTRZÓW
zdrowie w każdym ziarenku, moc kukurydzy bordo

Lotowa ACTIMIX
bez nasion strączkowych z czarną kukurydzą

Super rubinowa mieszanka wyścigowa z bordo ku-
kurydzą jako turbo doładowanie dla zwiększenia 
wytrzymałości i wydajności o nawet 15%,  w po-
łączeniu z nasionami oleistymi pozwala uzyskać 
energię i moc dla utrzymania się na niebie przez 
długie godziny.
            Rekomendowana na loty średnie i długie 
na wschód i południowy- wschód w dość trudnych        
warunkach pogodowych.

Zaawansowana mieszanka lotowa  bez nasion 
strączkowych, pełni podwójną rolę jako aktywacja  
i regeneracja. Moc energii w trakcie lotu i optymalna 
odbudowa glikogenu po locie. Wysoka zawartość 
węglowodanów zwiększa wytrzymałość i wydaj-
ność.                 
Może być podawana samodzielnie  lub w połączeniu 
z energetycznymi karmami lotowymi przy trudniej-
szych wyścigach. 

Naturalna antyoksydacja

Rekomendowana przez Mistrzów!

Niepozornie wydajna!

LTM

LA

Kukurydza bordo zimnosuszona
Krokosz barwierski
Sorgo białe (Dari)
Ryż paddy
Kukurydza żółta drobna zimnosuszona
Proso złote
Sorgo czerwone
Groch zielony ptasi
Pszenica premium
Konopie 
Słonecznik czarny
Wyka jara
Jęczmień łuskany
Ryż biały
Mozga kanaryjska
Siemię lniane
Rzepak jary
Sezam
Fasola mung

Kukurydza orange cribbs 
Krokosz barwierski
Sorgo białe (Dari) 
Ryż paddy
Kukurydza cribbs czerwona 
zimnosuszona*/Popcorn premium
Sorgo czerwone
Konopie
Pszenica premium
Kukurydza cribbs purpurowa z zawartośćią C3G

Kukurydza popcorn premium
Fasola mung
Mozga kanaryjska
Gryka ekologiczna
Ryż biały
Siemię lniane

22,5
10
10
10

7,5
5
5
4
4
4
3

2,5
2,5
2,5
2,5

1,25
1,25
1,25
1,25

17,5
15
15

11,25
5

5
5
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5

1,25

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 382,84 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 390,29 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

13,45

12,46

9,26

9,90

63,65

66,21

8,85

9,09

25
kg

25
kg
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Lotowa DLA WDOWCÓW
extra power

Super mocna mieszanka ze wszystkimi niezbędny-
mi składnikami dla ptaków wyścigowych. Mieszan-
ka na bazie energetycznych kukurydz z dodatkiem 
ostropestu dla zwiększenia strawności i ochrony 
wątroby. Optymalny bilans wartości odżywczych na 
loty łatwe lub w trudniejszych warunkach atmosfe-
rycznych w duecie z L lub LE.

LWP

Kukurydza żółta ptasia
Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona* 
/orange cribbs
Sorgo czerwone
Kukurydza bordo zimnosuszona
Konopie
Pszenica premium
Groch zielony ptasi
Owies bezłuskowy
Peluszka Maple Peas
Fasola mung
Groch żółty ptasi
Soja 
Wyka jara
Siemię lniane
Ostropest plamisty
Słonecznik iryga

15
15
12
10
10

 
7
5
4

3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,25
1,25
1,25
1,25

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 371,75 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

14,18

9,65

62,14

9,31

Promuje zwycięzców!

Lotowa SUPER ENERGY
niskobiałkowa z czterema rodzajami kukurydz

Wyczynowa mieszanka lotowa bez nasion strącz-
kowych dla dorosłych jak i młodych gołębi. Wysoka 
energia, naturalna antyoksydacja, efekt świetnej 
kondycji podczas trudnych lotów (wiatr, upał).

Energia idealna!

LSE

Kukurydza orange cribbs zimnosuszona
Sorgo białe (Dari)
Ryż paddy
Krokosz barwierski
Konopie
Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona*
/Popcorn premium
Sorgo czerwone
Kukurydza bordo zimnosuszona
Słonecznik łuskany
Proso żółe i czerwone
Kukurydza purpurowa z zawartoscią C3G
Kukurydza popcorn premium
Owies bezłuskowy
Fasola mung
Mozga kanaryjska
Gryka ekologiczna
Rzepak jary
Siemię lniane
Ryż biały
Słonecznik iryga

12,5
12,5
12,5

10
6
5

5
5
5
4
4

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,25
1,25

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 318,33 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

11,32

12,30

63,65

8,63

25
kg

25
kg

Lekkostrawna
extra sport

Lotowa dla wdowców “CONCORDE” 
bez nasion strączkowych, aktywacyjna

Profesjonalna mieszanka zaprojektowana z myślą  
o łatwym trawieniu  dla młodych i starych gołębi za-
pewnia dobrą równowagę białka i energii. Optymal-
ne karmienie do nadchodzącego wysiłku podczas 
rywalizacji oznacza, że bardziej prawdopodobne 
jest wykorzystanie ich pełnego potencjału. Wzbo-
gacona o ziarno ostropestu plamistego wspomaga 
pracę układu pokarmowego. Idealna w duecie z LsE 
lub LE .

Unikalna mieszanka do zadań specjalnych. Bogaty 
skład z podwyższoną ilością nasion oleistych i ku-
kurydzą purpurową zapewnia stopniowe uwalnianie 
energii podczas długiego, trudnego lotu. Nie zawie-
ra pszenicy i nasion strączkowych za to 18 różnych 
smacznych ziarenek, które zapewnią wytrzymałość 
i ochronę mięśni. Nie ma nic lepszego dla drużyny  
z pierwszej ligi.

L

WL

Kukurydza czerwona cribbs zimnosuszona
Ryż paddy
Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Kukurydza orange cribbs zimnosuszona
Sorgo czerwone
Owies łuskany
Jęczmień łuskany
Proso złote
Ostropest plamisty
Gryka ekologiczna
Kukurydza popcorn premium
Konopie

Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Kukurydza bordo zimnosuszona
Sorgo czerwone
Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona*
/Popcorn premium
Proso złote
Kukurydza cribbs purpurowa z zawartością C3G

Słonecznik łuskany
Ryż paddy
Konopie
Mozga kanaryjska
Ryż biały
Słonecznik iryga
Owies bezłuskowy
Siemię lniane
Gryka ekologiczna
Fasola mung
Słonecznik czarny

20
18
15
15

7,5
5

3,75
3,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2,25

15
15

12,5
10
10

5,5
5
5
5
4

2,5
2,5

2
1,25
1,25
1,25
1,25

1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 384,51 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 406,07 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

12,58

13,77

9,82

13,45

66,74

61,17

10,78

10,28

Wytrzymałość! Idealny bilans energetyczny.

 Spotkanie w sezonie lotowym - trudno o coś lepszego!

25
kg

25
kg
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Lotowa “SUPER MARATOŃCZYK” 
z drobnymi łuskanymi ziarenkami

Lotowa F 16
Bez nasion strączkowych, naturalnie lekkostrawna

Mocna rzecz dla lotników na odległość. 
Świetna wszechstronna mieszanka loto-
wa dająca wytrzymałość maratończyka. Mi-
sternie zbilansowane węglowodany, białka 
i tłuszcz pochodzące z 27 nasion zbóż są źródłem 
energii zgromadzonej w mięśniach gołębi dla po-
konania lotów długich, maratonów w różnych wa-
runkach atmosferycznych. Naturalna antyoksyda-
cja, stopniowo uwalniana energia i smakowitość  
z sześciu rodzajów kukurydz zalicza tę mieszankę 
do grupy extra premium food.

Zaawansowana,  lekkostrawna mieszanka lotowa. 
Wysokoenergetyczna kukurydza bordo z zawarto-
ścią witaminy A, kukurydza purpurowa z zawarto-
ścią C3G – naturalny antyoksydant, energetyczne 
nasiona oleiste. Polecana na loty w trudnych warun-
kach jako cztery ostatnie posiłki, z których ostatni 
w ilości do syta w celu uzyskania maksymalnego 
zapasu glikogenu.

LSM

LF

Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona*
 /Popcorn premium
Ryż paddy
Krokosz barwierski
Kukurydza bordo zimnosuszona
Sorgo białe (Dari) 
Konopie 
Sorgo czerwone
Groch ptasi zielony
Słonecznik łuskany
Fasola mung
Gryka ekologiczna
Proso (dwa rodzaje)
Groch ptasi żółty
Kukurydza żółta ptasia
Kukurydza orange cribbs zimnosuszona
Kukurydza purpurowa z zawartością C3G
Kukurydza popcorn premium
Soja prażona
Peluszka Maple Peas
Jęczmień łuskany
Owies bezłuskowy
Wyka jara
Ryż biały
Mozga kanaryjska
Rzepak jary
Siemię lniane
Słonecznik iryga

Kukurydza bordo zimnosuszona
Ryż paddy
Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona*
/Popcorn premium
Sorgo czerwone
Konopie
Proso czerwone
Kukurydza orange cribbs
Kukurydza popcorn premium
Kukurydza cribbs purpurowa z zawartoscią C3G

Jęczmień łuskany
Siemię lniane
Słonecznik iryga
Ostropest plamisty
Mozga kanaryjska
Fasola mung
Sezam
Ryż biały

15

15
12,5

5
5
4

3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1

12,5
12,5

11,25
10
10

7,5
6
5
5
5

2,5
2,5
2,5

2
1,25
1,25
1,25

1
1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 384,91 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 393,73 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

14,51

12,68

10,74

10,30

61,80

65,03

10,21

8,88

Niekończące się rezerwy energii!

Koniecznie wypróbuj!

25
kg

25
kg Nasiona oleiste

To fantastyczne połączenie nasion o wysokiej za-
wartości oleju, doskonale tworzy bardzo smaczną 
nagrodę oraz uzupełnia wzmożone zapotrzebo-
wanie na składniki odżywcze w tym extra energię  
w okresie lotów i pierzenia. 

NO

Mozga kanaryjska
Krokosz barwierski
Konopie
Sorgo białe (Dari)
Siemię lniane
Słonecznik łuskany
Proso złote
Gryka ekologiczna
Ryż paddy
Ryż biały
Rzepak jary
Owies bezłuskowy
Proso białe
Proso czerwone

12,5
12,5
12,5
12,5

7,5
7,5

5
5
5
5
5
5

2,5
2,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 430,63 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

17,93

19,70

47,00

12,83

Lotowa energetyczna “EXTRA SPORT” 
ze słonecznikiem łuskanym, krokoszem i konopiami

Najpierw bilansujemy energię a potem podbijamy 
ją mieszanką LE. Wyczynowa kompozycja jakościo-
wych ziaren i nasion z przeważającą ilością konopi, 
krokosza, słonecznika łuskanego i jakościowych 
kukurydz źródłem „extra paliwa”.
 Doskonały dopalacz w ekstremalnych, długich  
i trudnych lotach. Zmniejszenie stresu oksydacyjne-
go dzięki kukurydzy purpurowej z zawartością C3G.
Rekomendowana w połączeniu z dowolnymi karma-
mi lotowymi. 

LE

Konopie
Krokosz barwierski
Kukurydza czerwona zimnosuszona*
/Popcorn premium 
Słonecznik łuskany
Sorgo białe (Dari)
Ryż paddy 
Kukurydza bordo zimnosuszona
Sorgo czerwone
Mozga kanaryjska
Proso złote
Ryż biały
Siemię lniane
Fasola mung
Słonecznik iryga
Owies bezłuskowy
Kukurydza  cribbs purpurowa z zawartośscią C3G

Kukurydza orange cribbs zimnosuszona
Kukurydza popcorn premium
Rzepak jary
Proso czerwone
Czarnuszka (kminek egipski)

10
10
10

7,5
7,5
7,5

5
5
5
5

4,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,75
1,25

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 420,75 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

14,70

15,59

56,29

11,35

Moc energii!

Tłuszcze w ogniu węglowodanów.

25
kg

25
kg
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Lotowa “Gracja” dla samiczek - zdrowy styl 

Charyzmatyczne i wyjątkowo silne, bo tak można 
określić samiczki biorące udział w lotach konkurso-
wych. Chcąc wyjść naprzeciw niewątpliwej rewolu-
cji samiczek, które coraz częściej w profesjonalnej 
hodowli należą do drużyny lotowej, stworzyliśmy 
bezkonkurencyjną mieszankę LG - lotowa „GRA-
CJA”. Z natury pobraliśmy najlepsze składniki i to 
z nich właśnie powstała „GRACJA”. Nasza karma 
zapewni samiczkom niezbędne składniki odżyw-
cze przez cały sezon lotowy. Energetyczne, lek-
kostrawne, drobne ziarenka zapewnią optymalną 
kondycję sportową. W trudniejszych lotach można 
dodać pod koniec tygodnia mieszankę LE w ilości 
30%. Zrównoważony poziom białka strawnego, 
węglowodanów i tłuszczu pozwala na stosowa-
nie karmy w celu odbudowy formy po locie oraz  
w całorocznej hodowli.

LG

Kukurydza popcorn premium
Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Jęczmień browarny
Kukurydza bordo zimnosuszona
Kukurydza czerwona cribbs zimnosuszona* 
/Orange cribbs
Sorgo czerwone
Pszenica premium
Proso złote
Jęczmień łuskany
Konopie
Ryż biały
Owies łuskany
Soczewica
Fasola mung
Wyka jara
Soja prażona
Mozga kanaryjska
Sezam
Czarnuszka (kminek egipski)
Słonecznik łuskany

15
10

7,5
6
5
5
5

5
5
5
5
4

3,75
3,75

2,5
2,5
2,5
2,5

1,25
1,25
1,25
1,25

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 385,01 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

14,56

8,99

63,87

10,87

Odpowiednio zbilansowana dieta dopełni wysiłek włożony w ćwiczenia i spotęguje efekty. 
Tylko motywacja, zdrowe gołębie wraz z dietą będą stanowiły idealne dopełnienie siebie nawzajem.

NASZE ZIARNA 
– W ICH NATURZE LEŻY SIŁA…

Skorzystaj z naszego asortymentu ziaren i nasion  
w jakości premium, jak również odżywek i su-
plementów diety dla Twoich gołębi pocztowych.

Mix kukurydz zimnosuszonychMK

Kukurydza żółta ptasia
Kukurydza orange cribbbs
Kukurydza bordo zimnosuszona
Kukurydza czerwona ptasia
Kukurydza ptasia purpurowa z zawartością C3G
Kukurydza popcorn premium

SKŁAD

25
kg

25
kg

Soczewica

Pszenica

Soja

Ryż

Peluszka

Groch

Jęczmień

Fasolka Mungo

Groch zielony

Sorgo Gryka

Słonecznik

Owies bezłuskowy

Siemię lniane

Krokosz

Konopie

Kukurydza

Kukurydza purpurowa

Nasiona sezamu

Rzepak

Ziarna bogate w białko

Ziarna bogate w węglowodany

Ziarna bogate w tłuszcze



*w zależności od dostępności. *w zależności od dostępności.
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LINIA KARM 
DIETETYCZNYCH Wykorzystaj lekkostrawne mieszanki bogate w błon-

nik do karmienia po powrocie z lotów. Lekkie karmy 
oczyszczające pomagają usunąć niechciane toksy-
ny z organizmu gołębi, wspomagają regenerację.  

Idealne dla wdów i gołębi odpoczywających. W sezonie 
lotowym w połączeniu z mieszankami sportowymi sta-
nowią idealny schemat żywienia.

Dietetyczna super spoczynkowa 
z balsamicznymi nasionkami dari

Lekkostrawna mieszanka o bardzo zróżnico-
wanym składzie z dużą zawartością błonnika.  

Stosowanie: w razie choroby, stresu, spadku odpor-
ności, w okresie lotowym oraz w okresie odpoczyn-
ku.

D

Pszenica premium
Jęczmień łuskany
Jęczmień browarny
Dari premium
Sorgo czerwone
Krokosz barwierski
Proso złote
Gryka ekologiczna
Ryż paddy
Proso czerwone
Owies łuskany
Siemię lniane
Ryż biały

20
10
15
15

8
7
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 355,44 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

11,98

6,08

69,62

9,84

Naturalne wyciszenie!

Podstawa w żywieniu 
to jakość!

25
kg

Dieta BOOSTER
moc protein

Dieta SPECJAL
z dari, krokoszem, konopiami  i ryżem paddy w roli głównej

Dieta regeneracyjno-oczyszczająca 
z leczniczym ostropestem i gryką

Szybka odbudowa formy gołębia. Lekkostrawne 
białko z soczewicy, ryżu w połączeniu z węglowo-
danami dostarczy organizmowi gołębia aminokwa-
sów, których potrzebuje  do naprawy i odbudowy 
białek mięśniowych. Sprzyja skutecznej odnowie 
glikogenu. 
Stosujemy po trudnym locie.

Zaawansowana, wszechstronna formuła mieszanki 
do stosowania w zestawieniu z karmami lotowymi. 
Lekkostrawna, energetyczna „odżywka sportowa” 
dostarcza dużo energii i utrzymuje gołębie w dosko-
nałej sportowej kondycji podczas sprintu i lotów na 
odległość bez zwiększania masy ciała i efektu ocię-
żałości. Jeśli konkretnie podchodzisz do rywalizacji 
w sezonie lotym mieszanka DS staje się niezastą-
pionym pokarmem.

Lekkostrawna, uzupełniająca mieszanka z ostrope-
stem dla gołębi pocztowych o wysokiej zawartości 
błonnika, wspomagająca zdrowie i witalność pta-
ków. Idealna detoksykacja po locie. Poprawia rege-
nerację mięśni, wspomaga apetyt, zapewnia opty-
malne trawienie przez cały sezon lotowy, oczyszcza 
układ pokarmowy.

DB

DS

DRO

Sorgo białe (Dari)
Krokosz barwierski
Sorgo czerwone
Soczewica
Pszenica premium
Proso złote
Wyka jara
Mozga kanaryjska
Fasola mung
Ryż paddy
Gryka ekologiczna
Konopie
Ryż biały
Peluszka ptasia kolorowa
Owies bezłuskowy

Krokosz barwierski
Sorgo białe ( Dari )
Ryż paddy
Konopie
Sorgo czerwone
Gryka ekologiczna
Pszenica premium
Jęczmień łuskany
Owies bezłuskowy
Ryż biały
Mozga kanaryjska
Fasola mung
Siemię lniane
Proso złote
Proso czerwone

Pszenica premium
Jęczmień łuskany
Sorgo białe
Ryż paddy
Krokosz barwierski
Sorgo czerwone
Proso złote
Gryka ekologiczna
Ostropest plamisty
Ryż biały
Siemię lniane
Owies łuskany

20
17,5

9
7,5

5
5
5
5
5
5

4,5
4

2,5
2,5
2,5

22,5
17,5

15
8
7
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

20
15
15
12

7,5
7,5

7
5
5

2,5
2,5

1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 318,90 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 406,78 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 368,88 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

Błonnik

16,65

14,51

12,69

10,83

14,56

7,33

57,76

57,60

67,88

10,68

12,13

10,91

Mnóstwo funkcji!

To jest to!

Niezastąpiona!

25
kg

25
kg

25
kg



*w zależności od dostępności. *w zależności od dostępności.

MDM POLSKA - KATALOG KARM DLA GOŁĘBI POCZTOWYCH MDM POLSKA - KATALOG KARM DLA GOŁĘBI POCZTOWYCH 

www.mdmpolska.plwww.mdmpolska.pl30 31

  LINIA 
 KARM 
JUNIOR

Czy masz ? :
- dobre gołębie
- dobry pomysł na zarządzanie
- dobry pomysł na treningi
- dobry system żywienia

Unikaj błędów w programach żywienia młodych 
gołębi. Kiedy młodzi sportowcy-lotnicy od samego 

początku zaczną jeść białko i zdrową dietę,  
mogą wygrać każdy wyścig.

Podejmowanie dobrych decyzji od samego początku 
doprowadzi do lepszej jakości odsadzonych gołębi, 

które wyruszą w drogę, aby zostać zwycięskimi  
ptakami wyścigowymi.

Szczęśliwe gołębie wygrywają!

Junior “O” odchowowa I

Super mieszanka dla młodych gołębi zawiera G10. 
Stanowi  pierwszy etap odchowu. Dużo białka, wap-
nia, smaczne okrągłe ziarenka. Solidna podstawa, 
by młode gołębie stały się znakomitymi lotnikami.

JO

Sorgo białe (Dari)
Groszek zielony ptasi
Groszek żółty ptasi
Peluszka kolorowa ptasia (dwa rodzaje)
Sorgo czerwone
Pszenica premium ptasia
Wyka jara 
Jęczmień łuskany
Peluszka Maple Peas 
Proso złote
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Gryka ekologiczna
Owies łuskany
Słonecznik iryga

15
15

12,5
12,5

10
10

5
4

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 340,76 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

17,97

3,60

62,46

12,25

25
kg Junior lotowa “WIGOR” lekkostrawna 

bez nasion strączkowych

Zawiera kukurydzę popcorn, różnorodną kompozy-
cję nasionek oleistych, dostarcza 8,2% białka straw-
nego do wzrostu ciała i rozrostu mięśni. Zapewnia 
węglowodany do lotów. Stosować w III etapie od-
chowu i w okresie lotowym. Idealna  mieszanka 
lotowa pozbawiona nasion strączkowych, która 
sprawdza się w nowoczesnym sporcie.

JLW

Sorgo białe (Dari)
Kukurydza popcorn premium
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Sorgo czerwone
Kukurydza bordo ptasia premium
Kukurydza czerwona cribbs zimnosuszona
Pszenica premium
Konopie
Proso złote
Gryka ekologiczna
Mozga kanaryjska
Fasola mung
Owies łuskany
Słonecznik łuskany
Siemię lniane
Czarnuszka ( kminek egipski )
Sezam
Słonecznik iryga

20
15

12,5
10

7,5
5
5

3,5
3

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,25
1,25
1,25
1,25

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 386,08 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

13,61

11,05

63,85

9,96

Junior odchowowa II “MŁODY LOTNIK”

Dobrze zbilansowana popularna mieszanka do ho-
dowli dająca super młode ptaki.
Drugi etap odchowu. Zdrowy wychów, optymalny 
bilans białkowo-energetyczny zaspakaja potrzeby 
pokarmowe związane ze wzrostem, procesem kost-
nienia i upierzenia. Młode gołąbki są pełne wigoru  
i chęci do poznawania otoczenia.
Super mieszanka dla młodych ptaków i bardzo 
popularna wśród hodowców, którzy karmią młode 
ptaki bez kukurydzy, na ogół dokarmiane między 
kwietniem a wrześniem.

JM

Groszek ptasi żółty
Sorgo białe (Dari)
Peluszka drobna ptasia
Sorgo czerwone
Groszek zielony ptasi
Krokosz barwierski
Proso czerwone
Wyka jara
Ryż paddy
Ryż biały
Gryka ekologiczna
Jęczmień łuskany
Soczewica
Rzepak jary
Peluszka Maple Peas 
Fasola mung
Konopie

15
12
10
10

8
7
5
5
5
4

3,5
3,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 354,07 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

18,46

6,42

59,47

12,96

Energia i budowa mięśni!

Wychować Mistrza!

Przysmak młodych Championów !
25

kg
25

kg
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Junior lotowa “DYNAMIX” - niskobiałkowa

Pełnoporcjowa mieszanka lotowa, dobrym wybo-
rem na loty konkursowe młodych gołębi. Bardzo 
smakowita, optymalnie zbilansowana  gwarantuje 
prawidłowe wykorzystanie składników pokarmo-
wych. Maksymalizacja wydajności dzięki szybko 
wchłaniającym się węglowodanom i niewielkiej ilo-
ści łatwostrawnego białka. 

JLD

Kukurydza cribbs czerwona zimnosuszona*
/Popcorn premium
Sorgo białe (Dari)
Sorgo czerwone
Ryż paddy
Krokosz barwierski
Pszenica premium
Kukurydza popcorn premium
Groszek ptasi zielony
Jęczmień łuskany
Gryka ekologiczna
Kukurydza orange cribbs/bordo*
Proso złote
Owies łuskany
Soczewica
Siemię lniane
Słonecznik iryga

20

12,5
10,5

10
10

8,5
5
5

3,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 366,78 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

12,57

7,45

66,56

9,98

Dieta Junior “MŁODY LOTNIK”

Mieszanka hodowlana do stosowania po okresie od-
chowu, nie obciąża jelit, zmniejsza ryzyko wybuchu 
adenowirusa. 
Utrzymuje gołębie w doskonałej kondycji sporto-
wej podczas lotów treningowych, sprinterskich  
i dystansowych. Odpowiedni dodatek mieszanki MK 
(mix kukurydz) w zależności od trudności lotu oraz 
200g konopi na 1 kg karmy uczyni z niej lekkostraw-
ną, energetyczną mieszankę lotową.
W systemach karmienia w okresie lotowym do sto-
sowania w połączeniu z karmami lotowymi z linii 
Junior. 

DJ

Sorgo białe (dari)
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Proso złote
Owies łuskany
Konopie 
Jęczmień łuskany
Pszenica premium
Gryka ekologiczna
Ryż biały 
Siemię lniane
Ostropest plamisty
Mozga kanaryjska

17,5
17,5

15
12,5

10
5
5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 400,85 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

14,20

12,55

60,70

11,50

Ptasie mleczko!

Lekko i swobodnie!

25
kg

25
kg Junior lotowa “SPORTIVE” 

energetyczna bez pszenicy

Energetyczna mieszanka bez pszenicy dla młodej 
drużyny lotowej z dużą ilością kukurydzy bordo 
i małymi łatwostrawnymi nasionkami oleistymi. 
Zdrowy jakościowy pokarm wprowadzający lotni-
ków w prawidłowy bilans energetyczny, zmniejsza 
ryzyko wystąpienia choroby zwłaszcza oddechowej, 
utrzymuje sprawność i moc.

JL

Sorgo białe (Dari)
Kukurydza bordo ptasia premium
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Kukurydza orange cribbs*/zółta cribbs
Kukurydza popcorn
Sorgo czerwone
Proso złote
Konopie
Groszek zielony ptasi
Wyka jara
Jęczmień łuskany
Siemię lniane
Słonecznik iryga
Groszek żółty ptasi
Rzepak jary
Czarnuszka (kminek egipski)
Ryż biały

20
20
10

7,5
5
5
5
5
4

2,5
2,5
2,5
2,5

2
2
2

1,25
1,25

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 380,54 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

13,68

10,42

63,47

9,28

Junior lotowa “MŁODY OLIMPIJCZYK” 
z popcornem w wersji LIGHT

Mieszanka o profilu lotowym w wersji „LIGHT”. 
Szybko wchłaniające się węglowodany, białko i nie-
wielka ilość tłuszczu, pochodząca  ze  smacznych, 
łatwostrawnych ziarenek. Słodkie drobne kukury-
dze, łatwe pobieranie, większa dostępność enzy-
mów trawiennych, mniejsze straty karmy. 

JLO

Kukurydza popcorn premium
Dari (sorgo białe)
Krokosz barwierski
Ryż paddy
Sorgo czerwone
Kukurydza bordo ptasia premium
Kukurydza czerwona cribbs
Groszek zielony ptasi
Pszenica premium
Proso żółte
Gryka ekologiczna
Wyka jara
Fasola mung
Soczewica
Konopie
Mozga kanaryjska
Rzepak jary
Czarnuszka (kminek egipski)

15
15
10
10

7,5
7,5
7,5

5
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

2
1,25
1,25

0,5

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 369,12 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

13,96

7,87

64,98

9,94

Nie ma nic lepszego!

Pewnie w drogę!

25
kg

25
kg
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LINIA KARM 
EKONOMICZNYCH Zastanawiasz się jakie karmy klasy ekonomicznej 

wybrać? - kompromis między jakością a ceną.
Linia ekonomiczna marki MDM jest dla Ciebie.
Stosuj poza sezonem lotowym oraz w hodowli  
hobbystycznej. 

 Mieszanka gospodarza - uniwersalna

Rozpłodowo-Lotowa

MG

RLS

Pszenica
Kukurydza żółta
Sorgo czerwone
Proso żółte
Jęczmień browarny
Groch zielony
Groch żółty
Krokosz barwierski
Sorgo białe
słonecznik czarny

Kukurydza żółta drobna
Groch żółty
Sorgo czerwone
Sorgo białe
Groch zielony
Kukurydza bordo
Krokosz barwierski
Peluszka ptasia
Jęczmień łuskany
Proso złote
Ryż paddy
Słonecznik iryga

45
15
10

8
5
5
5

2,5
2,5

2

22,5
18

12,5
12,5

10
6
5
5

2,5
2,5
2,5

1

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 349,85 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 348,73 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

12,39

14,98

4,02

4,86

67,29

64,29

9,71

11,15

RozpłodowaR

Pszenica
Groch żółty
Groch zielony
Kukurydza  żółta ptasia
Sorgo czerwone
Sorgo białe
Peluszka dwa rodzaje
Krokosz barwierski
Wyka jara
Proso żółte
Kukurydza bordo
Słonecznik

20
17
13

12,5
12

8
5
4

2,5
2,5
2,5

1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 343,54 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

16,06

4,04

63,13

11,88

Pasja dodaje skrzydeł...

25
kg

25
kg

25
kg

Bez pszenicy

Zimowa

BP

Z

Kukurydza żółta drobna
Groch żółty
Sorgo czerwone
Sorgo białe
Groch zielony
Proso złote
Peluszka
Kukurydza bordo
Krokosz barwierski
Owies łuskany
Ryż paddy
Słonecznik

Jęczmień browarny
Pszenica
Sorgo białe
Kukurydza żółta drobna
Sorgo czerwone
Owies czarny
Groch mix
Proso złote
Słonecznik czarny
Krokosz barwierski

30
14

12,5
12,5

12
5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5

17
15
15
15
10
10

7,5
5
3

2,5

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 348,86 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 348,63 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

14,41

12,78

4,29

4,84

64,45

67,79

9,97

8,89

Pierzeniowa

Bez kukurydzy i pszenicy STANDARD

P

BKS

Kukurydza żółta drobna
Sorgo czerwone
Pszenica
Groch żółty
Groch zielony
Sorgo białe
Kukurydza cribbs czerwona/bordo*
Jęczmień łuskany
Proso żółte
Jęczmień browarny
Siemię lniane
Rzepak jary
Wyka jara
Słonecznik czarny
Gryka ekologiczna

Groch żółty
Groch zielony
Sorgo czerwone
Sorgo białe
Proso złote
Jęczmień łuskany
Peluszka
Gryka ekologiczna
Owies bezłuskowy
Ryż paddy
Rzepak jary
Krokosz barwierski
Słonecznik

20
15
10

12,5
7,5
7,5

5
5
5

2,5
2,5
2,5

2
2
1

25
20
15
14

5
4

3,5
2,5
2,5
2,5

2
2
2

%   SKŁAD

%   SKŁAD

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 353,93 kcal

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 344,12 kcal

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

WARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Białko

Tłuszcz

Tłuszcz

Węglowodany

Węglowodany

Błonnik

Błonnik

14,86

17,98

5,42

4,44

61,42

61,93

11,27

13,99

25
kg

25
kg

25
kg

25
kg
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Czym powinniśmy karmić kanarka?
Najlepszymi mieszankami!

     POKARM
  DLA KANARKÓW
I PAPUG

 Ptaki domowe mogą przynieść Twojej rodzi-
nie lata miłości i towarzystwa. Wspieranie ich zdrowia 
zaczyna się od diety. Nasze mieszanki nasion ptaków  
w klatkach są wolne od sztucznych barwników, sztucz-
nych aromatów, leków i antybiotyków. Twoje ptaki otrzy-
mują doskonały, obfity pokarm, który uzupełnia programy 
żywieniowe lub hodowlane. Prawidłowe dobranie karmy 
dla ptaków jest bardzo ważne, a wręcz kluczowe dla ich 
zdrowia i życia. Długość życia papug zależy głównie od 
sposobu ich odżywiania. 
 Prawidłowe dobranie karmy dla papug jest bar-
dzo ważne, a wręcz kluczowe dla ich zdrowia i życia. Dłu-
gość życia tych ptaków zależy głównie od sposobu ich 
odżywiania. W naszej ofercie znajdziesz gotowe karmy, 
dedykowane dla różnych gatunków papug. Najczęściej 
spotyka się wśród nich podział ze względu na wielkość  
i rodzaj ptaków. Mamy więc podział karm dla:
 • papug małych (np. faliste, nierozłączki, świergotki,  
katarzynki, zeberki, amadyny)   
• papug średnich (np. nimfy, żako, laurie, rosella,  
papugi senegalskie, rudosterki zielonolice)    
•   papug dużych (np. ara, kakadu żółtoczuba, amazonka)

Kanarki to pięknie ubarwione, energiczne ptaki, ale my 
znamy je głównie z faktu, że są wspaniałymi śpiewakami. 
Od lat żyją w naszych domach, zachwycając nas swoją 
obecnością, urokiem i oszałamiającymi melodiami.

Nasiona to podstawa pokarmu, którym żywi się kanarek. 
Karmienie tego rozśpiewanego ptaka nie może odbyć się 
bez dobrej, wysokiej jakości mieszanki zbóż i roślin.

Marka MDM dedykuje dla nich dietę opartą na czystych 
zdrowych nasionach, które uwielbiają. W skład miesza-
nek wchodzą nasiona kanaru, traw, 
rzepiku, murzynka, siemienia lnianego, 
prosa, owsa, konopi, maku, rzepaku.

Menu dla papug i kanarków od firmy MDM.

Prawidłowe żywienie papug i kanarków 
wpływa na ich długość życia 
i dobre samopoczucie.

KS

Mozga kanaryjska
Rzepak
Rzepik
Siemię lniane
Owies bezłuskowy
Konopie sterylizowane
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

   SKŁAD

Dobry wybór!

10
kg

Dla PAPUG FALISTYCH AUSTRALIAN TASTE  
Vita-OrganicPF

Proso złote
Proso czerwone
Mozga kanaryjska
Owies łuskany
Proso japońskie (proso zielone)
Konopie
Murzynek
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

 SKŁAD

Dla średnich papug spoczynkowa 
bez słonecznika

Dla małych papug ENERGY TASTE  
Vita-Organic

Dla kanarka EXCLUSIVE Vita-Organic

Dla kanarka STANDARD Vita-Organic PŚ-BS

PM

KE

Proso żółte
Krokosz barwierski
Proso czerwone
Owies bezłuskowy
Siemię lniane złote
Sorgo czerwone
Siemię lniane
Konopie
Mozga kanaryjska
Gryka

Ryż paddy
Murzynek
Owies czarny
Grit mineralny ptasi
Witaminizowany chlebek biszkoptowy
Proso czarne
Proso zielone

Proso złote
Mozga kanaryjska
Proso czerwone
Owies łuskany
Siemię lniane
Proso zielone
Konopie
Murzynek
Krokosz barwierski
Słonecznik drobny czarny
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

Mozga kanaryjska
Rzepik
Owies łuskany
Rzepak
Konopie sterylizowane
Siemię lniane złote
Murzynek
Mak niebieski
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

   SKŁAD

   SKŁAD

   SKŁAD

10
kg

10
kg

10
kg

10
kg



v

  POKARM 
DLA ZWIĘRZĄT      
DOMOWYCH 

Czynią nas szczęśliwymi,
uczą odpowiedzialności

Wybieraj z naszej oferty wysokiej 
jakości karmę dla naszych najbardziej 

ukochanych zwierząt domowych  
takich jak: króliki, szynszyle, chomiki.

świnki morskie i inne zwierzątka.
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Dla dużych papug Vita-Organic

Dla dużych papug z suszonymi owocami i warzywami 
Vita-Organic

PD

PDO

Słonecznik pasiak iryga
Słonecznik gruby pasiak
Słonecznik biały
Słonecznik kishwardy
Krokosz
Owies łuskany
Pszenica
Sorgo białe
Jęczmień browarny
Orzechy ziemne surowe
Sorgo czerwone

Słonecznik iryga
Słonecznik gruby pasiak
Słonecznik biały
Słonecznik kishwardy
Krokosz barwierski
Owies bezłuskowy, owies czarny
Sorgo białe
Sorgo czerwone
Orzechy ziemne surowe
Konopie
Kukurydza prasowana płatki
Chlebek świętojański (słodki smak)
Ryż paddy

Ryż paddy
Gryka
Kukurydza 
Konopie
Pestki dyni
Kukurydza płatki
Owies czarny
Całe orzechy ziemne fistaszki
Chleb świętojański
Grit mineralny ptasi
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

Gryka
Jęczmień browarny
Kukurydza czerwona słodka
Pszenica/wheat
Suszone owoce (banan, mango, ananas, papaja, rodzynka)
Pestki dyni
Suszone warzywa i jagody
Całe orzechy ziemne - fistaszki
Grit mineralny ptasi
Pszenica ekspandowana
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

 SKŁAD

 SKŁAD

 Dla średnich papug Vita-OrganicPŚ

Proso żółte
Krokosz barwierski
Słonecznik drobny iryga
Proso czerwone
Pszenica premium
Siemię lniane
Sorgo czerwone
Gryka ekologiczna
Konopie
Słonecznik biały
Słonecznik czarny

Proso zielone
Owies czarny
Ryż paddy
Mozga kanaryjska
Owies bezłuskowy
Grit mineralny ptasi
Murzynek (ziarno nigru)
Witaminizowany chlebek biszkoptowy

   SKŁAD

10
kg

10
kg

10
kg

Pokarm dla gryzoni domowych i królików „ LUX”ZD10
kg

Przynieś nowe zwierzątka do swojej posesji i zapewnij  
pożywną karmę marki MDM. Nieważne, czy jesteś wła-
ścicielem królika, świnki morskiej, szynszyla czy chomika 
– nasza karma dla gryzoni domowych i królików została 
stworzona w taki sposób, aby dostarczyć Twojemu pupilo-
wi dokładnie tyle makro- i  mikroelementów, ile potrzebuje.  

Zobacz, co dobrego dla nich przygotowaliśmy! 

Płatki kukurydziane
Słonecznik
Chleb świętojański,
Pszenica extra
Jęczmień browarny
Groch (dwa rodzaje)
Kukurydza słodka
Chlebek biszkoptowy,
Ekstrudowane zboża
Orzeszki ziemne
Pestki dyni
Chipsy bananowe

 SKŁAD



  POKARM 
DLA DZIKICH
  PTAKÓW
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Europa jest domem dla wielu pięknych dzikich pta-
ków. Zaproś je do swojego podwórka lub ogrodu za 

pomocą wysokiej jakości karmników dla ptaków  
i wyśmienitych mieszanek nasion.

Zadbaj o ptasią stołówkę. Ptaki odwiedzające 
karmniki bardzo chętnie korzystają z nasion, wśród 

których największą popularnością cieszy się słonecz-
nik, proso, konopie, pszenica, sorgo, rzepak, krokosz, 

jęczmień, owies, siemię.
Zaczynając dokarmiać ptaki – powinniśmy to robić 
regularnie. Nasi skrzydlaci goście szybko przyzwy-

czajają się do tego, że dostaną u nas jedzenie,  
więc nie zawiedźmy ich. 

Dbajmy o przyrodę...

Pokarm dla DZIKICH PTAKÓW

Pokarm dla ptaków zimujących “PTASIA UCZTA”

DP

PU

Jęczmień browarny
Pszenica
Proso żółte
Sorgo białe
Rzepak jary
Słonecznik czarny
Krokosz barwierski
Sorgo czerwone
Owies czarny
Gryka ekologiczna
Siemię lniane
Proso czerwone

Proso żółte
Krokosz barwierski
Słonecznik czarny
Rzepak
Konopie
Sorgo czerwone
Ryż paddy
Kasza pęczak
Owies bezłuskowy
Proso czerwone
Siemię lniane
Sorgo białe
Owies czarny
Ryż biały

SKŁAD

SKŁAD

15
kg

15
kg

LINIA
NATURALNYCH 

KARM 
DLA DROBIU

Przydomowa hodowla drobiu  
- Warto o niej pomyśleć!

Niezależnie od tego, czy Twoje kurki generu-
ją zyski, czy też lubisz hodować świeże jaja 

z własnego podwórka, pasza, którą podajesz 
ptakom, jest ważna. Od świeżo wyklutych 
piskląt po dorosłe kurczęta, ich dobro jest  
w Twoich rękach. Czysta naturalna pasza  

z różnorodnymi ziarnami najwyższej jakości 
może pomóc w utrzymaniu  

ich zdrowia.

Powrót do natury…

MIESZANKA DLA KURY NIOSKI naturalna z ziołami

Wyśmienita uczta dla kur niosek. Smakowitość gry-
sowanych ziaren najwyższej jakości z dodatkiem 
muszelek ostryg, suszonych ziół, minerałów ide-
alnie zaspokoi potrzeby żywieniowe Twoich kurek 
w hodowli przydomowej. Mieszanka naturalnych 
składników jest nie tylko pożywna, ale także smacz-
na.

KN

Kukurydza grysowana
Pszenica grysowana
Soja grysowana
Proso żółte 
Kreda pastewna
Jęczmień bezłuskowy grysowany
Sorgo czerwone grysowane
Groszek zielony grysowany
Sorgo białe grysowane
Suszone zioła - pokrzywa, lucerna, krwawnik
Muszle ostryg OYTA
Grit mineralny dla drobiu

35
30

6
6
5
5
5

2,5
2,5

1
1
1

%   SKŁAD WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: 328,35 kcalWARTOŚCI ODŻYWCZE:

Białko

Tłuszcz

Węglowodany

Błonnik

11,31

4,24

60,41

7,43

25
kg
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Anyżkowy zapach...
ALPENIC LINE 

MIESZANKI 
MINERALNE 

UZUPEŁNIAJĄCE

Grity marki MDM to mieszanki naturalnych minerałów opra-
cowane specjalnie dla gołębi pocztowych, rasowych,  

drobiu i ptaków egzotycznych.
Grity są dodatkiem do podstawowej diety i zaspakajają zapo-

trzebowanie na dodatkowy wapń, fosfor, magnez, minerały  
i pierwiastki śladowe. To wzmacnia rozwój mięśni, strukturę 

kości, zwiększa zdrowotność mięśni żołądka, skuteczność 
pobierania składników pokarmowych oraz poprawia współ-

czynnik strawności białka, tłuszczu, węglowodanów.
Nasze mieszanki mineralne wykonujemy na sicie 2 – 5 mm. 

Nasz grit dla gołębi jest produktem wysokiej jakości i jest 
produkowany, wypalany, oczyszczany i przesiewany  

w ściśle określonych warunkach.

Grity podajemy w oddzielnych karmnikach z dostępem przez cały rok. Ptaki spożywają grit w zależności od aktualnych 
potrzeb fizjologicznych.  Zalecamy wymieszanie gritu z mieszanką paszową drobnych nasion DN w celu podniesienia sma-
kowitości i lepszego pobierania.
Dostępne w opakowaniach papierowych o wadze 25 kg i 5 kg.

GRIT ALPENIC MINERALNY MIESZANY 
z anyżkiem

GRIT ALPENIC do dziobania, naturalnego pochodzenia, zawierający wapie-
nie, dolomity, muszle ostryg, muszle morskie, żwirek żołądkowy, kamień 
czerwony palony, węgiel drzewny oraz anyż dla przyjemnego zapachu.
Wykorzystywany jest w żołądku mięśniowym ptaków do rozdrabniania  
i ścierania ziarna. Umożliwia dzięki temu trawienie i wykorzystanie ziarna 
oraz mieszanek paszowych. ALPENIC GRIT będąc materiałem naturalnego 
pochodzenia zawiera różne minerały, a ulegając także ścieraniu i strawie-
niu dostarcza jednocześnie potrzebne do życia makro i mikroelementy. 
Minerały takie jak: wapń, fosfor, magnez, żelazo wzmacniają układ kost-
ny oraz skorupki jaj, zapobiegają krzywicy, wpływają na rozwój młodych 
gołębi, przyspieszają odbudowę czerwonych ciałek krwi. ALPENIC GRIT 
dostarczając niezbędne minerały utrzymuje gołębie z dala od pól upraw-
nych. Chroni przez to gołębie przed zatruciami środkami ochrony roślin  
i nawozami.
            Oczyszczony węgiel drzewny wspomaga dobre trawienie i wchłania 
wszelkie toksyczne substancje w jelitach. Gołąb pobiera zgodnie ze swo-
imi potrzebami.

GM

Wapń
Fosfor
Sód
Lizyna
Metionina
Naturalny 
olejek 
anyżkowy 

25
0,08

0,3
0
0

0,06

%   SKŁADNIKI ANALITYCZNE

25
/5
kg

25
/5
kg

25
/5
kg GRIT ALPENIC MINERALNY CZERWONA CEGŁA 

z anyżkiem

MM VITAMINERAL
mieszanka minerałów i witamin w proszku o zapachu anyżku

GRIT ALPENIC do dziobania, naturalnego pochodzenia zawierający kru-
szywo palone mieszane, kruszywo czerwona cegła. Jest dobrym wybo-
rem, zwłaszcza w okresie rozpłodowym i pierzenia. Do mieszanki dodano 
również olejek anyżkowy dla przyjemnego zapachu.
 Skuteczność pobierania składników odżywczych jest wzmac-
niana poprzez stymulację działania rozdrabniającego. Nasz GRIT ALPE-
NIC zapewnia gołębiom potrzebne im składniki odżywcze, takie jak mi-
nerały i pierwiastki śladowe, wzmacnia rozwój mięśni i kości. Zapewnia 
gołębiom wszystko, czego potrzebują do dobrego, zdrowego wzrostu  
i najwyższej wydajności.
 Należy umożliwić gołębiom stały dostęp do świeżych porcji 
GRITU ALPENIC, by mogły pobierać ilości zgodne z naturalnym zapotrze-
bowaniem organizmu.

Bardzo smaczny różowy proszek witaminowo-mineralny pełen wita-
min i minerałów wyprodukowany w firmie MDM pod marką ALPENIC 

MM – VITAMINERAL. Niezastąpiony do zbilansowania żywienia  
w profesjonalnej hodowli. Zawiera naturalne minerały, oligoelementy, 

niezbędne do zachowania równowagi żywieniowej oraz witaminy A, 
B, D i E. Spożycie będzie szczególnie ważne po powrocie z lotu, w 

okresie pierzenia i lęgów. Całkowite spożycie wapnia może osiągnąć 
650 mg

 Przyśpiesza wzrost i poprawia odporność gołębi. Jest to 
produkt, którego gołębie potrzebują przez cały rok, dlatego wygodnie 
jest mieć go zawsze do dyspozycji.

GC

MM

Al
CA
K
Mg
Na
P

100 % naturalny 
olejek anyżkowy 

 węglan wapnia
fosforan dwuwapniowy
chlorek sodu

7,3,5
0,64
17,9
0,86
6,58
0,07

0,04

76,9
15,3

5,1

%   SKŁADNIKI ANALITYCZNE

popiół surowy
 wapń
fosfor
sód

93,9
30,6
3,08
1,84

   SKŁADNIKI ANALITYCZNE

 MINERAŁY

%   DODATKI NA 1KG

witamina A
witamina D3
witamina E
Tiamina
witamina B12
witamina B2
kwaśna nikotyna
kwasowy pantonian
żelazo z tlenkiem żelaza ( II )

100000 IE
25000 IE

100
50

100
100

10
10

10000 

   WITAMINY

10
kg CENTRUM – VITAMINERAL

suplement mineralno-witaminowo-energetyczny
 Kompletna mieszanka naturalnych minerałów, nie-
wielkiej ilości energetycznych ziaren i nasion z dodatkiem droż-
dży, witamin, peletek odżywczych oraz suszonych ziół o przy-
jemnym zapachu anyżkowym dla poprawy smakowitości. 
 Naturalny suplement dla Twoich gołębi wyczynowych jest 
uzupełnieniem diety podstawowej opartej na zbożach w celu zapew-
nienia w istotne dla organizmu gołębi witaminy, mikro i makroelemen-
ty, pierwiastki śladowe takie jak np. witaminy A, wszystkie witaminy 
z grupy B, C, D3, E, K oraz minerały: wapń, magnez, fosfor, sód, po-
tas, chlor i pierwiastki śladowe, takie jak miedź, żelazo, cynk, mangan  
i cynk.

Ponadto CENTRUM – VITAMINERAL zawiera olejek eteryczny z anyżu 
dla kondycji, antybakteryjny tymianek, oregano oraz algi morskie, spi-
rulinę, enzymy trawienne w postaci peletek wzmacniające odporność.

UWAGA: świetny stosunek jakości do ceny! w przeciwieństwie do wie-
lu innych podobnych produktów dostępnych na rynku.

CV

Fosfor 
Cynk 
Wapń
Miedź 
Potas 
Mangan

glinka palona, kamyk sileks, kamyk czerwony, wapń mineralna, muszle ostryg, muszle 
koralowca, żwirek żołądkowy, węgiel drzewny, drożdże, witaminy, anyż, krokosz,  
ryż paddy, owies łuskany, sorgo czerwone, białe, siemię lniane, konopie, ostropest,  
słonecznik czarny, proso żółte, czerwone, suszone zioła, peletki odżywcze z alg 
morskich i spiruliny.

950
5,5

250
420
750
550

Energia w kJ 950
Energia w kcal 230
Białko 40,8g
Tłuszcz 1,6g (w tym nasycone kwasy 1,2g)
Węglowodany 11,8g (w tym cukier 8,1g)
Błonnik 1g
Sód 0,1g

 DANE ŻYWIENIOWE W 100G

        ZAWARTOŚĆ 
          MIKROELEMENTÓW W 100G

Wapń 
Sód 
Popiół surowy 
Fosfor

26
1

75
4

  MINERAŁY

SKŁAD

24850 I.U./kg
1,800 I.U./kg

9 mg / kg
20 mg / kg
49 mg / kg
10 mg / kg

0,03 mg / kg
6 mg / kg

3,5 mg / kg100

Witamina A 
Witamina D3 
Witamina B1 
Witamina B2 
Witamina E 
Witamina PP 
Witamina B12
Witamina B3 
Witamina B5 

   WITAMINY




