
 

 

 

FIT+ ProtiMAX 
ADENO 
STOP 

MŁODE 
OMEGA+ BiotiMET 

Okres lęgów 
oraz spoczynku 

zaraz po 
pierzeniu 
 20-40% 

Dla młodych 
gołębi oraz 
jako szybka 

regeneracja po 
locie 20-50% 

Mikrogranulat na 
odchów młodych, 
odsadzenie oraz 

loty młodych  
Use 20-50% 

Mikrogranulat 
energetyczny przed 

lotem  
20-50%  jeden lub 

dwa dni przed lotem 

Specjalistyczny 
granulat na okres 

pierzenia  
 20-40% 

Białko % 13,50 20,00 17,00 19,00 16,50 

Tłuszcz ogólny% 4,00 4,76 3,76 7,00 3,45 

Włókno%  4,80 4,65 6,32 3,16 5,00 

Wapń % 1,22 1,30 1,24 1,33 1,4 

Fosfor  % 0,54 0,70 0,57 0,72 0,7 

Sód % 0,16 0,15 0,15 0,18 0,17 

Lisyna g/kg 5,80 12,5 7,40 11,00 7,60 

Metionina g/kg 3,90 4,70 4,00 4,20 7,20 

Threonina g/kg 5,10 9,00 5,80 6,90 6,10 

Vit A 10000,00 10000,00 8000,00 10000,00 10000,00 

Vit D3 3000,00 3000,00 1600,00 2000,00 3000,00 

Vit E 100,00 100,00 75,0 20,00 100,00 

Vit K3 4,00 4,00 1,20 1,50 4,00 

Vit B1 6,00 6,00 0,80 1,00 6,00 

Vit B2 7,00 7,00 3,20 4,00 7,00 

Vit B3 20,00 20,00   20,00 

Vit B5 20,00 20,00   20,00 

Vit B6 6,00 6,00 1,20 1,50 6,00 

Vit B12 0,48 0,48 12,00 15,00 0,48 

Biotyna 100,00 100,00 40,00 50,00 150,00 

Cholina  300,00 300,00 160,00 200,00 300,00 

Vit C 150,00 150,00   150,00 

Vit PP  niacyna 20,00 20,00 16,00 20,00 20,00 

Mangan 120,00 120,00 68,00 85,00 120,00 

Cynk 110,00 110,00 48,00 60,00 140,00 + chelate 

żelazo 60,00 60,00 36,00 45,00 60,00 

Miedź 14,00 14,00 6,40 8,00 22,00 + chelate 

Jod 2,00 2,00 0,80 1,00 2,00 

Selen 0,30 0,30 0,20 0,25 0,30 

·Łatwe i proste  w użyciu   
·Obniżenie kosztów hodowli 

·Każdy granulat zawiera odpowiednio 
zbilansowane poziomy witamin

·Zmniejszenie  i ograniczenie ilosci preparatów 
·Wysoka strawność składników  

·Poprawny stosunek wapnia i fosforu 
zapewnia prawidłowy wzrost młodych
·Zabezpieczone przeciw patogenom 

·Wszystkie granulaty zawierają najnowszej
generacji preparat wiążący mykotoksyny  

Linia granulatów dla gołębi na każdy okres hodowli  



Regeneracja bezpośrednio po locie 
 woda + elektrolit do wody

 ELEKTROLIT BETA - C

Woda + Elektrolit 
w przypadku upałów

Poniedziałek

Poniedziałek

Wtorek

Wtorek

Środa

Środa

Czwartek

Czwartek

Piątek

Piątek

Sobota

Sobota

Niedziela

Niedziela

Okres pierzenia Okres rozpłodu Loty gołębi starych Loty gołębi młodych

ProtiMAX 10-40%
Regeneracja i odbudowa  

ProtiMAX Mikrogranulat białkowy - Regeneracja i odbudowa 

ProtiMAX Mikrogranulat białkowy - odchów młodych 

ProtiMAX 20-30% Regeneracja + powrót do formy + trening   - wysokoprzyswajalne białko, energia, witaminy i mikrominerały   

AQUACHOL - wsparcie trawienia i regeneracja i ochrona wątroby 

AQUACHOL - dodatkowe źródło metioniny, 
wsparcie trawienia i regeneracja i ochrona wątroby 

AQUA-AMINO - uzupełnienie aminokwasów, przyspieszenie regenreacji i sprawności mięśni. Dzięki zawartości drożdży w preparacie organizm prawidłowo znosi stres związany ze zmęczeniem   

Mikrogranulat Omega+ 10-50% - przygotowanie do lotu

Omega Oil na karme - dodatkowa energia 

Omega Oil na karme - dodatkowa energia 

Omega Oil - olej rybny z kwasami omega-3

Omega Oil -najcenniejsze źródło kwasów omega 3

Omega Oil -najcenniejsze źródło kwasów omega 3 

AQUA E+Sel - wsparcie rozrodu w okresie lęgowym 

AQUA E+Sel - wsparcie krażenia ciężkie i treningi

AQUA E+Sel -dodatkowe wsparcie  po ciężkim locie

Fit+ granulat uniwerslano rozpłodowy zapewnia perfekcyjne 
przygotowanie gołębi do  okresu  lęgów 

ELEKTROLIT
Regeneracja od razu po locie 

 woda + elektrolit do wody
 

Elektrolity TJW -Regeneracja i uzupełnienie od razu bezpośrednio po locie - zapewniają najszybszy powrót do formy 
 

AQUACID - zakwaszacz do wody 2-5 ml/1 litr wody  - chroni  osłabiony organizm przed działaniem bakterii chorobotwórczych poprzez obniżenie pH wody oraz usprawnia trawienie karmy 

AQUACID - zakwaszacz do wody 2-5 ml/1 litr wody  - chroni  osłabiony organizm przed działaniem bakterii chorobotwórczych poprzez obniżenie pH wody oraz usprawnia trawienie karmy 
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Mikrogranulat ADENO STOP 30-50% 
Regeneracja organizmu, trening i  budowanie formy
Podawany od momentu odsadzenia pomoże młodym 
przejść przez okres treningów i lotów w najwyżej formie 

BiotiMET - Granulat pierzeniowy w ilości  30% codziennie

 Omega+ Mikrogranulat energetyczny 

AVIPRO - probiotyk zapewnia utrzymanie odpowiednie mikroflory w przewodzie pokarmowym - dodatkowa ochrona 

AVIPRO - probiotyk zapewnia utrzymanie odpowiednie mikroflory w przewodzie pokarmowym - dodatkowa ochrona 

AVIPRO - probiotyk zapewnia utrzymanie odpowiednie mikroflory w przewodzie pokarmowym - dodatkowa ochrona 

AQUA-AMINO - przyspieszenie regenreacji i sprawności mięśni 

AQUA-AMINO - przyspieszenie regenreacji i sprawności mięśni 

AQUA-AMINO - dostarczenie niezbędnych aminokwasów

AQUA-WIT -preparat multiwitaminowy - uzupełnienie braków i niedoborów

AQUA-WIT -preparat multiwitaminowy - uzupełnienie braków i niedoborów

AQUA B-Kompleks - witaminy z grupy b 
na poprawę działania układu nerwowego

AQUA B-Kompleks - witaminy z grupy b 
na poprawę działania układu nerwowego

AQUA B-Kompleks - witaminy z grupy b na poprawę działania układu nerwowego

Regeneracja  20-30%                       Powrót do formy      20-30%           Powrót do formy + trening 30-40%  Powrót do formy + trening 30-40%    Powrót do formy + trening 30-40%       w dniu koszowania zależnie od trudności lotu 30-60%                                                              
Mikrogranulat ADENO STOP - zapewnia szybką regeracje i ochronę organizmu przed bakteriami i wirusami

AQUACHOL - dodatkowe źródło metioniny, 
wsparcie trawienia i regeneracja i ochrona wątroby 
AQUACHOL - dodatkowe źródło metioniny, 
wsparcie trawienia i regeneracja i ochrona wątroby 

Program i zalecenia stosowania granulatów i suplementów TJW w różnych okresach hodowli

Dzień powrotu KoszowaniePrzygotowanie do lotuRegeneracja i trening  Regeneracja i powrót do formy   

Dzień powrotu KoszowaniePrzygotowanie do lotuRegeneracja i trening  Regeneracja i powrót do formy   

AQUACID - zakwaszacz do wody 2-5 ml/1 litr wody  - chroni  osłabiony organizm przed działaniem bakterii chorobotwórczych poprzez obniżenie pH wody oraz usprawnia trawienie karmy 

AQUA-WIT -preparat multiwitaminowy - uzupełnienie braków i niedoborów

Woda + Elektrolit 
w przypadku upałów


