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...pentru un start optim in viata



Backs Balance 
Curata si intareste sistemul imunitar. Balance este un extras fluid 
concentrat din plante și seminţe, care aduce din nou întregul corp 
al porumbelului într-un echilibru optim. Substanţele nocive pe care 
porumbelul le acumuleaza din mancarea proasta cu diverse uleiuri 
si praf iar medicamentele administrate fara sens sunt motivul pro-
blemelor legate de digestie. Astfel ca sistemul sau imunitar este 
slabit și devine mai sensibil la boli. Consecinţa sunt rezultate 
proaste la zboruri și pierderi mari de porumbei.
Instrucţiuni de utilizare corespunzătoare: 1 capac  (aprox. 

10 ml) la 1 litru de apă. Dacă există probleme la porumbei admi-
nistrati: 4 zile 40 ml, după aceea 4 zile 30 ml, după 4 zile 20 ml pe 
1 litru de apă.
Compoziţie: Dextroză, extract de usturoi, extras din orz, alte 
plante
Constituenţi analitici: 96,6% Conţinut de umiditate, 0% Pro-
teine brute, 0,1% Cenușă brută, 0% Uleiuri și grăsimi brute, 0% Fibre 
brute, 0% Sodiu, 0% Lizină, 0% Metionină
Depozitaţi la rece și protejat de lumină! Volum: 1000 ml

Backs Flussig Tee
Ceaiul nostru cunoscut este disponibil și sub formă de concentrat 
lichid. Ușor de administrat împreună cu apa potabilă sau hrana da-
torită unui proces special de fabricaţie, toate ingredientele sunt 
păstrate optim. 
Aditivi pe kg: Compuși aromatizanţi: substanţe a căror includere 
în furaje mărește mirosul sau gustul furajelor: Amestec de compuși 
aromatizanţi: 100000 mg
Mod de utilizare: Se amestecă 20 ml de ceai lichid Backs cu 1 
litru de apă zilnic sau se amestecă peste mancare pentru 25 de po-
rumbei o dată pe zi.

În perioada de năpârlire, de două ori pe săptămână. 
În pregătirea pentru perioada de reproducţie și curse, recomandăm 
o administrare de 5 zile înainte de imperechere sau înainte de pri-
mele antrenamente. 
În sezonul de curse, se pune în apă o dată pe săptămână după zbor. 
A se păstra bine închis și ferit de lumină. Se agită înainte de utili-
zare. 

Backs Bierhefe
Backs drojdie de bere, este fără îndoială unul dintre cele mai valo-
roase produse naturale pe care le cunoaștem. Drojdia, pe lângă vi-
tamine, oligoelemente, aminoacizi, calciu și fosfor, un complex 
natural bogat de vitamina B și multe substanţe suplimentare, a 
căror valoare nu poate fi apreciată suficient. Constituenţi analitici: 
46% Proteină brută, 6% Umiditate
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Drojdia de bere se 
administrează odată cu mancarea umezita cu Sedochol de exemplu 

sau un ulei.  În timpul reproducerii și năpârlirii de două ori pe săp-
tămână, în timpul cursei cu o zi înainte de imbarcare și în ziua în-
toarcerii din cursă, după tratamente medicale și vaccinări în 5 zile 
consecutive. 
Dozare: 1 lingură (aprox. 30 g) pentru 60 de porumbei 
Depozitaţi la rece și loc uscat! 

Cantitate: 800g

Backs Omega-Plus-Oil
Acest ulei a fost dezvoltat în conformitate cu cele mai recente des-
coperiri știinţifice în domeniul nutriţiei porumbeilor. O combinaţie 
optimă de acizi grași omega ce au ca rezultat o producţie mai mare 
de energie pentru porumbel. Lecitina pe care o conţine asigură, de 
asemenea, conversia, depozitarea și transportul acizilor grași în or-
ganism. Prin urmare, se recomandă administrarea Omega-Plus-Oil 
de 2-3 ori pe săptămână pe tot parcursul anului. 
Furaje complementare pentru porumbei
Compoziţie: lecitine brute, ulei de soia, ulei de in, ulei de cânepă, 
ulei de nucă, ulei de ficat de cod, 1,2-propandiol.
Componente analitice: 97,8% uleiuri și grăsimi brute, 2,1% ce-

Backs Schleimfrei 
Trebuie utilizat în mod regulat după zboruri în timpul sezonului de 
curse. 
Compoziţie: chitosamină, 1,2 propandiol, glucoză, zaharoză
Componente analitice: 90% conţinut de umiditate, 5,7% pro-
teine brute, 0,7% fibre brute, 0,1% cenușă brută, 0% uleiuri și gră-
simi brute, 0% sodiu, 0% metionină, 0% lizină

Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Adăugaţi 20 ml
Schleimfrei 1 x zilnic la 1 litru de apă sau peste mâncare pentru 
25 de porumbei. Utilizati în perioada de zboruri de două ori pe săp-
tămână la începutul săptămânii. 
A se păstra bine închis și ferit de lumină. 
Volumul net: 500 ml

2

nușă brută, 1,6% fibre brute, 1,4% proteine brute, 0% sodiu, 0% me-
tionină, 0% lizină
Instrucţiuni pentru o utilizare corectă: Uleiul Omega Plus 
poate fi dat porumbeilor de 2-3 ori pe săptămână pe tot parcursul 
anului. În timpul sezonului de călătorie, este recomandabil să-l ad-
ministraţi în zilele dinaintea imbarcarilor. 
Dozare: se dau 5 ml pentru 20 de porumbei o dată pe zi ameste-
cat pe hrana.  
Se agită înainte de utilizare, se păstrează la temperatura camerei 
și ferit de lumină! 
Volumul net: 500 ml  



Backs Extra Energy  
Conţine carbohidraţi de înaltă calitate, vitamina B12, vitamina C și 
electroliţi. Carbohidraţii atent selectaţi asigură o conversie egală
în glicogen. Compoziţia face posibil ca porumbeii să fie mai capabili 
să extragă energie din carbohidraţi. Vitamina C protejează celulele, 
iar electroliţii reglează echilibrul apei. Acestea asigură suficientă
umiditate în corp, ceea ce este esenţial pentru cursele dificile și 
vremea caldă. Deci, este un produs complet care poate fi utilizat în 
ultimele 2 zile înainte de imbarcare. 
Furaje complementare pentru porumbei. 
Compoziţie: amidon de porumb, clorură de sodiu, gluconat de po-
tasiu, citrat de magneziu 

Constituenţi analitici: 7,4% cenușă brută, 2,3% sodiu, 0,6% pro-
teină brută, 0,5% uleiuri și grăsimi brute, 0,2% fibre brute, 0% me-
tionină, 0% lizină
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Backs Extra Energie 
se administrează în funcţie de dificultatea curselor cu 2 până la 3 
zile înainte de imbarcare. Pentru amestecarea pe hrana se reco-
manda uleiul Backs Omega-Plus-Oil. 
Dozare: 10 g (două linguri de măsurat) pentru 20 de porumbei o 
dată pe zi pe hrana. 
Depozitaţi într-un loc uscat și răcoros! 
Cantitate netă: 400 g

Backs Oregano Flussig  
Are aceleași caracteristici excelente ca Backs Sojaöl & Oregano, 
dar este solubil în apă. 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Backs Oregano, li-
chid poate fi administrat timp de o săptămână pentru a se pregăti 
pentru reproducere. Porumbeii tineri înţărcaţi și porumbeii în pe-
rioada de năpârlire ar trebui hrăniţi cu Backs Oregano, lichid timp 
de două zile consecutive pe săptămână. În timpul sezonului de 
curse recomandăm administrarea timp de 1-2 zile la începutul săp-
tămânii. 

Dozare: o dată pe zi 3 ml la 1 litru de apă
A se păstra la loc răcoros și a se proteja împotriva luminii! Se agită
înainte de utilizare! A nu se lasa la indemana copiilor! 
Constituenţi analitici: 70,8% Conţinut de umiditate, 9,6% Ule-
iuri și grăsimi brute, 0,5% cenușă brută, 0,2% sodiu, 0% fibre brute, 
0% proteine brute, 0% metionină, 0% lizină

Volum: 250 ml
Categorii: Porumbei, păsări de curte, Iepuri și rozătoare 

Backs Magnesin
Backs Magnezina conţine magneziu, potasiu, sodiu și vitamina C, 
care sunt extrem de importante pentru organismul porumbelului, 
sub formă ușor digerabilă. Magneziul reduce riscul de acidifiere 
musculară în timpul și după zboruri. Sodiul asigură un nivel ridicat 
de retenţie a apei în celulele corpului, în timp ce potasiul contro-
lează limita superioară a capacităţii optime de stocare pentru or-
ganism. Vitamina C crește sistemul imunitar și protejează celulele 
sanguine de radicalii liberi. 
Indispensabil pentru sezonul concursurilor! 
Furaj suplimentar pentru porumbeii de curse 
Compoziţie: gluconat de potasiu, carbonat de calciu, alge uscate 
(spirulina), gluconat de magneziu, citrat de magneziu 
Componente analitice: 34,4% cenușă brută, 7,6% proteină brută, 

6% calciu, 3,3% sodiu, 0,25% lizină, 0,2% fibre brute, 0,16% metio-
nină, 0,14% uleiuri brute și – grăsimi 
Dozare: 1 lingură de măsurare a nivelului (5g) pentru 25 de po-
rumbei, administrată o dată pe zi peste furaje. 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Vă recomandăm 
administrarea în ziua de întoarcere de la concurs, seara și cu o zi 
înainte de imbarcare. În plus, este recomandabil să-l administraţi 
înainte de sezon când porumbeii au stat inchisi peste iarna si pen-
tru a evita crampele musculare odata ce ies la zbor. Se recomandă
administrarea acestuia o dată la două zile până la începerea an-
trenamentelor. 

Greutate netă: 300 g

Backs Terra Mineral  
Este un produs natural cu multe oligoelemente diferite și un con-
ţinut ridicat de silice. Backs Terra Mineral trebuie administrat în 
orice moment al anului. Poate fi utilizat peste hrana umezita cu 
Glut-Amin, Backsi-Gen sau alte uleiuri de la Backs. 

Instrucţiuni de utilizare: Amestecaţi pur și simplu Backs Terra-
Mineral peste hrana umezita. Pentru umezirea furajelor, vă reco-
mandăm Backs Moorkonzentrat sau ulei de soia și oregano. 
Vă recomandăm să adăugaţi 1 lingură (aprox. 30 g) de Terra-Mineral 
la 1 kg de furaje. Amestecul este recomandat 1-2 zile pe săptămână
pe tot parcursul anului.
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Backs Meister-Mix
Conţine multe componente naturale, cum ar fi usturoi, ceapă, mor-
covi, sfeclă roșie, seminţe de chimen negru, spirulină, pământ silicios 
și așa mai departe. Prin urmare, aveţi posibilitatea de a vă acomoda 
porumbeii cu oligoelemente, minerale, aminoacizi și vitamine într-
un mod natural. Ar trebui să daţi Backs Meister Mix de două ori pe 
săptămână pe tot parcursul anului. 
Compozitie: usturoi, ceapa, morcovi, sfecla rosie, fosfat dicalcic, 
seminte de ciulin de lapte, polen de flori, nigella, alge uscate (spi-
rulina), faina de alge marine, bicarbonat de sodiu 
Componente analitice: 46,4 % Cenușă insolubilă în acid clor-

hidric, 0,9 % Fosfor, 0,42 % Calciu, 0,42 % Sodiu, 0,14 % Lizină, 0,09 
% Metionină
Instructiuni de utilizare corecta: Backs Meister-Mix poate fi
administrat pe tot parcursul anului de doua ori pe saptamana peste 
furaj, umezit cu concentrat Backs Moor sau cu ulei de soia Backs si 
oregano. 
Mod de administrare: 2 linguri dozatoare plate pentru 20 de 
porumbei sau pentru 250 de canari/peruci. 

A se pastra la loc racoros si uscat! 



Backs Protein Plus este un amestec de proteine animale de înaltă
calitate și oligozaharide. Porumbelul are nevoie de proteine pentru 
a-și construi mușchii și penajul. Proteina animală crește, de aseme-
nea, gradul de utilizare a proteinei vegetale pe care porumbelul o 
ingerează prin hrana porumbelului. Backs Protein Plus este, prin 
urmare, ideal pentru creșterea porumbeilor tineri, pentru refacerea 
mușchilor după zboruri dificile și în timpul sezonului de naparlire. 
Furaje complementare pentru porumbei 
Compoziţie: proteine , produs din drojdie, albuș de ou, carbonat 
de calciu, fosfat dicalcic, bicarbonat de sodiu, clorură de sodiu 
Constituenţi analitici: 61,1% proteină brută, 11,4% cenușă brută, 8,9% fibre brute, 
5,4% lizină, 3,4% uleiuri și grăsimi brute, 3,1% sodiu, 1,8% metionină
Aditivi pe kg: Aditivi nutriţionali: 24960 iE vitamina A (3a672a), 2496 iE vitamina 

D3 (E671), 166,4 mg mangan (E5) ca oxid de mangan (II), 108,16 
mg zinc (E6) ca oxid de zinc, 66,56 mg fier ( E1) ca sulfat de fier (II), 
monohidrat, 16,22 mg cupru (E4) ca sulfat de cupru (II), pentahidrat, 
2,16 mg iod ca iodat de calciu, anhidru (3b202), 0,42 mg seleniu 
(E8) ca selenit de sodiu 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Backs Protein Plus 
se administrează împreună cu furajele, de preferinţă seara. În pe-
rioada de călătorie 1-3 zile la începutul săptămânii, în funcţie de 
gravitatea zborului anterior. În timpul creșterii, pentru porumbei ti-
neri înţărcaţi și în timpul năpârlirii de 2-3 ori pe săptămână. 

Dozare: 4,5 g (1 lingură de măsurare a nivelului) pentru 15 porumbei o dată pe zi 
amestecat pe hrana. Depozitaţi la loc uscat și răcoros! 
Greutate netă: 400 g

Backs TS-7 Ultimate
Probiotic, electrolit si vitamine pentru porumbei. 
Compoziţie: maltodextrină, dextroză, clorură de sodiu, clorură de 
potasiu, gluconat de calciu, acetat de magneziu 
Constituenţi analitici:
6,3% cenușă brută, 0,3% uleiuri și grăsimi brute, 0,2% proteine 
brute, 0,2% sodiu, 0,1% fibre brute, 0% lizină, 0% metionină
Aditivi pe kg: Aditivi nutriţionali:
196400 i.E. Vitamine A (3a672a), 7365 i.E. Vitamine D3 (3a671), 118 
mg vitamine E (3a700), 3928 mg Sulfat de mangan, monohidrat 
(3b503), 3928 mg Sulfat de zinc, monohidrat (3b605), 1964 mg 
Chelat feros de glicină, hidrat (3b108), 295 mg Chelat de cupru (II) 

de glicină hidrat (3b413), 10 mg iodură de potasiu (3b201) 
Aditivi zootehnici: 6 x 1010 CFU Bacillus subtilis C-3102 (4b1820) 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată:
Administraţi 1 lingură cu măsura (5g) la 1 ltr. de apă sau pentru 25 
de porumbei peste furaj o dată pe zi. 
Administraţi în timpul sezonului de curse înainte și după curse. 
Administraţi direct după separarea tinerilor timp de 7 zile. 
Se administrează în timpul administrării de antibiotice și după 5 
zile. Dacă excrementele sunt apoase administraţi 5 zile. A se păstra 
bine închis într-un loc răcoros și uscat și ferit de lumină! 
Cantitate netă: 500 g

Backs Backsi-Gen 
Backsi-Gen este un produs de drojdie lichidă derivat în mod natural. 
Cea mai bună sursă de vitamine, minerale, aminoacizi și mulţi alţi 
donatori de forţă naturală. Celulele de drojdie bogate în enzime își 
eliberează enzimele respiratorii vitale în organism în intestinul 
subţire. Procesele metabolice sunt promovate de respiraţia func-
ţională a celulelor. Backsi-Gen este recomandat perioada de repro-
ducţie, zboruri și expoziţii. 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Backsi-Gen trebuie 
administrat de două ori pe săptămână în timpul pregătirii pentru 

Backs Electrolit lichid 
Este important înainte și după curse. Mai ales în zilele caniculare 
porumbelul pierde mult lichid corporal. 
Dozare: 10 ml la 1 litru de apă de băut. Volum : 250 ml

4

reproductie, creștere, porumbei înţărcaţi și în timpul năpârlirii. În 
timpul concursurilor, în funcţie de greutatea zborului, de 2-3 ori pe 
săptămână. 
Dozare: Se amestecă 5 ml pentru 20 de porumbei peste furaj și 
se usucă cu VI-SPU-MIN sau cu altă pulbere. 
Deosebit de valoros datorită numărului mare de celule de drojdie 
care conţin enzime! 

Cantitate: 500 ml

Backs Desinfektionsmittel
Dezinfectant împotriva coccidiei și a ouălor de viermi -500ml 
Este ideal pentru toate volierele de porumbei, custi de păsări și ie-
puri și coșuri de transport. Dezinfectantul acţionează în mod fiabil 
împotriva ouălor de viermi, chisturilor coccidiale, bacteriilor precum 
E-Coli, salmonella, streptococilor, bacteriilor Pseudonomas, colifor-
melor, virușilor și ciupercilor. Vă recomandăm să dezinfectaţi volie-
rele sau grajdurile cel puţin de două ori pe an. De asemenea, este 

recomandabil să curăţaţi volierele inainte de folosire, pen-
tru a evita reinfecţia cu agenţi patogeni care se pot afla  
încă în fecale. 
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs în-
ainte de utilizare. 
Cantiate: 500 ml

Backs Protein PLUS  
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Super-Backsin este utilizat pentru aportul suplimentar de vitamine. 
În timpul cursei, Super-Backsin reîmprospătează rezervele de vita-
mine epuizate. 
Conţinutul ridicat de vitamina D din Super-Backsin este remarcabil. 
Asigură o incluziune ridicată a calciului, care este binecunoscut o 
influenţă foarte pozitivă a mușchilor porumbelului. Fiecare crescă-
tor ar trebui să aibă Super-Backsin la îndemână atunci când este 
necesar să se reducă situaţiile de stres sau boală. 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: În timpul sezonului 
de reproductie și năpârlire, de 2 ori pe săptămână, în sezonul de curse, în funcţie de di-
ficultatea cursei anterioare, administraţi timp de 2-3 zile înainte de imbarcare. După
tratament cu medicamente și vaccinări, timp de 5 zile consecutive. 
Compoziţie: Propilen glicol, clorură de sodiu Constituenţi analitici: 85% Conţinut 
de umiditate  

Aditivi pe litru: Aditivi nutriţionali: 1000000 i.U. Vitamina A 
(3a672b), 80000 i.U. Vitamina D3 (E671), 650 mg Vitamina E 
(3a700), 500 mg Vitamina B1 (3a820), 900 mg Vitamina B2 ca ri-
boflavină, 700 mg Vitamina B6 (3a831), 3000 mcg Vitamina B12 
ca preparat pentru vitamina B12, 510 mg Vitamina K3 (3a710), 
8000 mg Vitamina C (E301) sub formă de sodiu L-ascorbat, 5100 
mg Nicotinamidă (3a315), 2100 mg Dexpantenol (3a842), 110 mg 
Acid folic (3a316), 20500 mg Biotină (3a880), Aditivi tehnologici:
240 mg hidroxianisol butilat (BHA) (E320), 240 mg hidroxitoluen 

butilat (BHT) (E321), 100 mg galat de propil (E310) 
Dozare: 10 ml per 1 litru de apă sau pentru 25 de porumbei amestecaţi cu furajul o 
dată pe zi. Datorită conţinutului ridicat de vitamine și oligoelemente în comparaţie cu 
hrana completă, această hrană complementară poate fi hrănită porumbeilor numai în 
cantitate de 3,5% din raţia zilnică. Depozitaţi într-un loc răcoros și protejat de lumină! 

Backs Tkk Nature
Variaţia naturală T-K-K. 
Compoziţie: usturoi, suc de soc, cimbru, scoarţă de plută, rozmarin, 
rădăcină de lemn dulce, mușeţel, acid malic. 
Instrucţiuni pentru o utilizare corectă: 
Înainte de începerea concursului, aplicaţi 7 ml timp de 3 zile și apoi 
3 ml pentru 1 litru de apă timp de 5 zile sau pentru 20 de porumbei 
pe hrana. 
În timpul concursurilor după întoarcerea din zbor, daţi 7 ml timp 
de 3 zile pe litru de apa sau pentru 20 de porumbei pe hrana. Pen-

Backs Flüssig Mineral 
Backs Flüssig-Mineral (mineral lichid) conţine minerale și oligoe-
lemente care sunt foarte importante pentru porumbel. Aceștia joacă
un rol în construirea cojilor de oua și în creșterea penelor și a sche-
letului. Se recomandă aplicarea atunci când porumbeii au un ne-

cesar crescut de minerale, adică în perioada de reproducere, în pe-
rioada de năpârlire și pentru puii intarcati. 

Sticla 500 ml

tru vindecarea de boala 3 zile 7 ml și apoi 4 zile 3 ml pe litru de 
apă.  Daca fecalele sunt apoase, 4 ml pe litru de apă timp de 7 zile. 
Depozitaţi protejat de lumină și într-un loc răcoros! agitati bine in-
ainte de folosire. 
Componente analitice: 95,4% conţinut de umiditate, 0,2% ce-
nușă brută, 0% proteine brute, 0% uleiuri și grăsimi brute, 0% sodiu, 
0% metionină, 0% lizină, 0% fibre brute 

Volumul net: 500 ml

Backs Glut-Amin 
Backs Glut-Amin conţine toate substantele indispensabile pentru 
aminoacizi vii. Aminoacizii sunt esenţiali pentru creștere și năpâr-
lire. Mai mult, conţine vitamina B, glucoză și electrolit. Prin urmare, 
hrana cu Glut-Amin este recomandată după utilizarea antibioticelor, 
vaccinărilor și înainte și după curse. 

Mod de utilozare: 10 ml la litrul de apa sau pe hrana pentru 25 
porumbei.  2 zile pe saptamana in timpul naparlirii, 5 zile consecu-
tive dupa administrarea de antibiotice sau dupa vaccinare, 2 zile 
dupa concurs sau 1 zi inainte de concurs. 
Cantitate:  1000 ml

Backs Super-Backsin 

Capsule multi-vitamine, Multivitamine pentru a compensa simpto-
mele deficitului de vitamine. 
Aditivi pe kg: Aditivi nutriţionali: 4282655 i.E., Vitamina A 
(3a672b), 214133 i.E., Vitamina D3 (3a670a), 2141 mg vitamina, B1 
(3a821), 3212 mg vitamina, B2 ca riboflavină, 4283 mg vitamina 
B6 (3a831), 42827 mcg vitamina, B12 ca cianocobalamină, 12848 
mg niacinamidă (3a315), 4283 mg calciu, D-pantotenat (3a841), 
214 mg acid folic (3a316), 32120 mg, vitamina C (3a300), 2141 mg 
vitamina E (3a700), 21410 mcg biotină (3a880) 
Componente analitice: 44,5% uleiuri și grăsimi, brute, 26,9% proteine brute, 

20,9% fibre brute, 2,8% cenușă brută, 1,2% lizină, 0,2% metionină, 
0,0% sodiu 
Instrucţiuni de utilizare corespunzătoare: 1 capsulă o dată
pe săptămână în timpul reproducerii și năpârlirii. În timpul curselor 
în funcţie de greutatea zborului 1 capsulă pe zi 1-2 zile înainte de 
începerea concursului. După tratamente medicamentoase și vacci-
nări, 1 capsulă timp de 2 zile la rând. Înainte și după expozitii, 1.  
Informaţii despre administrare: maxim 1 capsulă / zi 

Depozitaţi la rece și protejat de lumină! 
100 de bucăţi

Backs Multivitamin-Kapseln



Backs Moor-Concentrat
Este un extract din plante de turbă, care trec printr-un proces de 
fermentaţie sub apă. Datorită acestor conexiuni valoroase de 
humus, cum ar fi acizii de humus, acidul tanic, mineralele și alte 
substanţe organice.  
Prin urmare, ar trebui să oferiţi porumbeilor Backs Moor-concentrat 
în mod regulat pe tot parcursul anului peste hrană. 
Componente analitice: 24,8 % Fibră brută
Instructiuni de utilizare corecta: Concentratul Backs Moor 

poate fi administrat porumbeilor pe tot parcursul anului (de 2 – 3 
ori pe saptamana) 
Dozare: 1 lingura (cca. 15 ml) la 500 gr. de furaj. Pentru uscarea 
alimentelor vă recomandăm Backs Terra Mineral sau Meister-Mix. 
Agitaţi bine înainte de utilizare. Depozitaţi ferit de îngheţ. A se pas-
tra la temperaturi sub 25°C.  

Volum: 1000 ml

Backs Trinkwasser Desinfektion
Dezinfectarea apei potabile 
Este ideal pentru dezinfectarea apei potabile, în voliera de păsări, 
precum și în masina de transport. Dezinfectarea apei potabile ac-
ţionează împotriva bacteriilor de tot felul din apa potabilă si scade 
riscul infectarilor de orice fel. Are o eficacitate foarte bună. 500 ml 
de dezinfecţie a apei potabile sunt suficiente pentru dezinfectarea 
a 500 litri de apă. 
Dozare: 1 ml de dezinfectant pentru 1 litru de apă

Backs Ulei de cânepă  
Conţine aproximativ 90% acizi grași nesaturaţi, printre care Omega-
3, Omega-6 și acizii grași rari Omega-9. Prin spectrul său de acizi 
grași, uleiul de cânepă Backs este în special în timpul curselor un 
foarte bun furnizor de energie pentru porumbeii tăi. 

Trebuie dat cu 3 zile inainte de imbarcare. 
250 ml
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Informaţii importante: Nu trebuie utilizată împreună cu alţi aditivi 
pentru apă potabilă, deoarece poate neutraliza efectul altor aditivi. 
Nu este toxic, nu este coroziv. 
Nu beţi in stare pura, păstraţi-l bine închis și rece. A nu se lasa la 
indemana copiilor. Nu inspiraţi când deschideţi. 
Eliminare: Sticla poate fi aruncată împreună cu deșeurile mena-
jere după ce a fost golită complet. 
Conţinut: 500 ml

Backs Knoblauchoel 
Este un produs natural pentru porumbei. Usturoiul conţine sub-
stanţa activă naturală Allicin și alte substanţe sulfuroase. Usturoiul 
conţine, de asemenea, vitamine din grupul B, proteine, respectiv 
aminoacizi și calciu, fosfor, seleniu și zinc.  
Aditivi pe kg: Extract de usturoi 30000 mg Instrucţiuni pentru o 
utilizare adecvată: Uleiul de usturoi trebuie amestecat cu furajul.  
Este recomandabil să fie administrat în sezonul de curse de 2 ori 

pe săptămână în cele două zile înainte de imbarcare. De asemenea, 
se recomandă o administrare de 2 ori pe săptămână pentru porum-
beii tineri înţărcaţi și în timpul sezonului de năpârlire.  
Dozare: Se amestecă 5 ml pentru 20 de porumbei o dată pe zi 
peste furaj. Depozitaţi într-un loc răcoros și protejaţi de lumină!  

Volum: 250 ml

Backs Badesalz 
Sare de baie 
O baie săptămânală cu săruri de baie Backs mentine porumbeii fără
paraziti și asigură un penaj bine îngrijit și mătăsos. 

Cantitate: 600 g

Este mai mult decat un amestec de minerale deoarece contine  pe 
lângă minerale, oligoelemente și o mulţime de vitamine și aminoa-
cizi, cum ar fi metionina și lizina. Prin urmare, VI-SPU-MIN este un 
produs care trebuie utilizat întotdeauna atunci când porumbeii sunt 
expusi la stres crescut. Asta înseamnă, de la împerechere până la 
ouat, în timpul creșterii puilor, în timpul sezonului de curse și în 
timpul sezonului de năpârlire. 
Reprezinta  amestecul mineral indispensabil pentru tot anul! 
Aditivi pe kg: Aditivi nutriţionali: 300.000 iE vitamina A 
(3a672a), 30000 iE vitamina D3 (3a671), 2000 mg mangan sub 
formă de oxid de mangan (II) (3b502), 1.300 mg zinc sub formă de 
oxid de zinc (3b603), 800 mg fier ca sulfat de fier (II), monohidrat 

(3b103), 195 mg cupru (E4) ca sulfat de cupru (II), pentahidrat, 26 
mg iod ca iodat de calciu, anhidru (3b202), 5 mg seleniu (E8) ca se-
lenit de sodiu 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Vă recomandăm să
administraţi VI-SPU-MIN® zilnic de la împerechere până la napar-
lire, de 3 ori pe săptămână în timpul creșterii puilor, o dată pe săp-
tămână în timpul sezonului de călătorie și de 3 ori pe săptămână
în timpul sezonului de năpârlire. VI-SPU-MIN® poate fi administrat 
în boluri mici de hrănire sau amestecat pe hrana cu un ulei. 
Dozare: 20 g (1 linguriţă) la 1 kg de furaj. 
Depozitaţi într-un loc răcoros și uscat! 
1 kg cutie

Backs VI-SPU-MIN   
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Este o pulbere albuminoasă care se administrează împreună cu fu-
rajul. Race 2010 este creat special pentru timpul curselor. 
Ar trebui să începeţi cu Race 2010 cu o săptămână înainte de pri-
mul antrenament. 
Compoziţie: Drojdii și produse similare, amidon de porumb, făină
de alge marine, gluconat de potasiu, citrat de magneziu 
Componente analitice: 28,3 % Proteină brută, 13,1 % Cenușă
brută, 5,0 % Uleiuri și grăsimi brute, 1,8 % Fibră brută, 1,1 % Sodiu, 
1,4 % Lizină, 0,4 % Metionină
Aditivi pe kg: Aditivi nutritivi: 990 mg fier (E1) ca chelat feros al aminoacizilor, 
hidrat, 758 mg zinc chelat al aminoacizilor, hidrat (3b606), 387 mg mangan (E5) ca 
chelat al mangan al aminoacizilor, hidrat, 19 mg cupru (E4) ca chelat cupric de ami-
noacizi, hidrat, 7 mg formă organică de seleniu produsă de Saccharomyces cerevisiae, 

CNCM I-3060 (3b8.10), 7 mg molibden (E7) ca molibdat de sodiu 
Instrucţiuni de utilizare corectă: Vă recomandăm să adminis-
traţi produsul cu 5 zile înainte de începerea primelor zboruri de 
antrenament. După aceea 3 zile consecutive după ziua întoarcerii 
fiecărei curse. 
Mod de administrare: Se administrează 1 lingură (2 gr) pentru 
20 de porumbei, o dată pe zi peste hrană. 
Această hrană complementară are, în comparaţie cu hrana com-

pletă, un conţinut mai mare de oligoelemente și este permisă hrănirea porumbeilor 
cu doar 7 % din raţia zilnică. 
A se pastra la loc racoros si uscat! 

Cantitate neta: 250 g

Backs Bierhefe
Backs Drojdie de bere este fără îndoială, unul dintre cele mai valo-
roase produse naturale pe care le cunoaștem. Drojdia, pe lângă vi-
tamine, oligoelemente, aminoacizi, calciu și fosfor, un complex 
natural bogat de vitamina B și multe substanţe suplimentare, a 
căror valoare nu poate fi apreciată suficient.  
Constituenţi analitici: 46% Proteină brută, 6% Umiditate 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Drojdia de bere se 
administrează odată cu mancarea umezita cu sedochol de exemplu 

Backs Curo Trek
Curo Trek este un supliment, deosebit de potrivit pentru a sprijini 
porumbeii în timpul perioadelor de reproducere, curse și năpârlire. 
Curo Trek trebuie administrat o dată pe zi peste cerealele umezite 
cu ulei. 

Cantitate: 300 g

sau un ulei.  În timpul reproducerii și năpârlirii de două ori pe săp-
tămână, în timpul cursei cu o zi înainte de încărcare și în ziua în-
toarcerii din cursă, după tratamente medicale și vaccinări în 5 zile 
consecutive. 
Dozare: 1 lingură (aprox. 30 g) pentru 60 de porumbei 
Depozitaţi la loc racoros și uscat! 

Masa: 800g

Backs Capsulele de ulei din ficat de Cod
Sunt caracterizate printr-un continut ridicat de vitamina A si vita-
mina D3. Vitamina A întărește rezistenţa membranei mucoase și 
promovează creșterea oaselor. Vitamina D3 este esenţială pentru 
mineralizarea scheletului. Un deficit de vitamina D3 poate provoca 
deformari osoase. Prin urmare, capsulele de ulei de ficat Backs sunt 
potrivite ideal pentru creșterea porumbeilor tineri. 
Compozitie: Ulei de ficat de cod, gelatina 
Componente analitice: 63,5 % Uleiuri și grăsimi brute, 20,7 % 

Proteine brute, 0,9 % Lizină, 0,2 % Cenușă brută, 0,1 % Metionină, 
0,0 % Fibră brută, 0,0 % Sodiu 
Instructiuni de utilizare corecta: cu 2 zile inainte de impere-
chere 1 capsula per porumbel, la puii intarcati, in sezonul de na-
parlire, iar in luna de iarna 1 x pe saptamana cate 1 capsula per 
porumbel. 
A se pastra la rece si ferit de lumina. 
Cantitate neta: 100 buc.

Backs Race 2010

Backs Schwefel-blute
Administrarea de Backs Flori de Sulf este recomandată în special 
în timpul sezonului de năpârlire. Sulful face parte din mulţi compuși 
proteici care se găsesc în organismul porumbelului și joacă un rol 
esenţial în formarea unui penaj nou. 
Constituenţi analitici: 99,95% sulf 
Instrucţiuni pentru o utilizare adecvată: Se amestecă 1 lin-

gură cu masura pentru 30 de porumbei pe hrana umezita. Vă reco-
mandăm sa utilizati impreuna cu Backs Glut-Amin sau Backs 
Omega-Plus-Oil. 
Depozitaţi într-un loc uscat! 

Greutate netă: 600 g

Rodimin cu Anis
Un furaj suplimentar popular pe care porumbeii adora să-l ia în 
timpul perioadei de reproducere! 

Sugestie pentru administrare: Rodimin poate fi amestecat cu Backs VI-SPU-
MIN sau poate fi administrat si pe hrana.  
Cantiate: 1 Kg
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Plan de suplimente Backs   

Cresterea  
puilor

De pus pe hrana
Se umezeste cu Se amesteca cu

La 1 
litru apa

 Din a 8 a zi            Backsi-Gen                      Vi-Spu-Min                  

                                Lebertran                        Zucht & Mauser         

                                Lecithin                           Vi-Spu-Min                 10 ml Balance 

                                Backsi-Gen                      Zucht & Mauser         

                                Lebertran                        Vi-Spu-Min                  

                                Lecithin                           Zucht & Mauser        10 ml Balance 

                                Backsi-Gen                      Vi-Spu-Min                  

                                Lebertran                        Zucht & Mauser         

                                Lecithin                           Vi-Spu-Min                 10 ml Balance 

                                Backsi-Gen                      Zucht & Mauser         

                                Lebertran                        Vi-Spu-Min                  

                                Lecithin                           Zucht & Mauser        10 ml Balance 

                                Backsi-Gen                      Vi-Spu-Min                  

                                Lebertran                        Zucht & Mauser         

                                Lecithin                           Vi-Spu-Min                 10 ml Balance 

                                Backsi-Gen                      Zucht & Mauser         

                                Lebertran                        Vi-Spu-Min                  

                                Lecithin                           Zucht & Mauser        10 ml Balance 

                                Backsi-Gen                      Vi-Spu-Min                  

                                Lebertran                        Zucht & Mauser         

                                Lecithin                           Vi-Spu-Min                 10 ml Balance



Quality made in Germany

Alege calea  
sigura spre  

succes!



Matador hrana premium  
pentru porumbei

Matador a creat un amestec unic de hrană pentru porumbei, în 
care au fost utilizate cele mai recente cunoștinţe știinţifice in 
cresterea si zborul cu porumbeii voiajori. Alegerea semintelor 
s-a facut cu mare grijă pentru a asigura un rezultat optim. 
Hrana pentru porumbei Matador funcţionează în conformitate 
cu standardele propriei sale filozofii, fără a lăsa probleme ne-
rezolvate pentru sanatatea porumbeilor. Fiecare pas in elabo-
rarea produselor a fost abordat cu mare grijă la detalii. Prin 
urmare, amestecurile Matador se îmbunătăţesc in fiecare an. 
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Matador Premium Start
In functie de greutatea zborului acest amestec este folosit in prima jumatate a saptamanii. In acest mod porumbeii sunt 
curatati si pregatiti ideal pentru fazele urmatoare. La zborurile usoare se recomada Premium Start in prima jumatate a 
saptamanii. Ideal pentru zborurile cu puii, pentru zborul cu maturii la viteza si demifond se da simplu sau in combinatie 
de 50% cu Premium Athletic iar in ultima parte a saptamanii se da Turbo Fettmischung sau Turbo Extrem.

Matador Premium Super Start 
Amestecul conţine o proporţie mare de proteine utilizabile și prin urmare este ușor de digerat. Proporţia ridicată de car-
bohidraţi și fibre brute asigură un aport echilibrat de fibre dietetice. Avantajele menţionate mai sus, asigură că porum-
belul se poate recupera rapid după zbor. La fel, după ce puii sunt înţărcaţi, cu Matador Super Start, stomacul și intestinele 
sunt curăţate astfel încât puii să deszvolte mușchi puternici iar in celule sa se acumulează depozit de energie. Din aceste 
motive, mixul Premium Super Start este foarte potrivit pentru direcţiile dificile cu zbor dinspre Est și Sud-Est.

Componente analitice: 
Proteine brute 14,0% 

Proteine absorbabile 8,1% 

Grăsimi brute 11,8% 

Carbohidraţi 51,4% 

Fibre brute 8,6%3543. K.kal 

Raportul Omega 4,9: 1



Matador Premium Athletic 
Cu acest amestec folosit la jumătatea săptămânii, se construieste structura musculara după ce corpul a fost curăţat cu Start și înainte ca corpul să
fie umplut cu energie pură de la Turbo Extrem. Noul Premium Athletic conţine seminţe de perilă de înaltă calitate și seminţe de ciulin de lapte. Se-
minţele de perilla sunt un agent antiinflamator natural, în special pentru intestine, un antioxidant natural, cresc rezistenţa și sunt bogate în acizi 
grași omega-3. Seminţele de ciulin de lapte sunt cunoscute pentru proprietăţile lor de protecţie a ficatului, optimizează metabolismul grăsimilor 
și conţin acizi grași omega-6 valoroși.

3

Componente analitice:
Proteine brute 14,5% 

Proteine absorbabile 7,5% 

Grasimi brute 9,2% 

Carbohidraţi 56% 

Fibre brute 5,9%K.kal 3326 

Raport omega 3,5: 1

Matador Premium Marathon
Este un amestec pentru zboruri solicitante. Este ideal pentru distanţe mari și ideal pentru zboruri peste noapte. Cei care 
zboara porumbeii la natural pot juca optim cu acest amestec. Premium Marathon conţine o proporţie crescută de grăsimi 
și proteine, astfel încât porumbeii nu mai sufera din carenta de. Porumbeii se recuperează mult mai repede după zboruri. 

Componente analitice:
Proteine brute 15,8% 

Proteine absorbabile 7,9% 

Grăsimi brute 9,3% 

Glucide 53,9% 

Fibre brute 6,7%336. K.kal 

Raport Omega 4: 1

Matador Turbo Extrem 20 Kg
Premium Turbo Extrem este un amestec bogat în carbohidraţi și grăsimi administrat în ultimele zile înainte de zbor. Ma-
joritatea carbohidraţilor sunt alcătuiti din molecule cu lanţ lung care permit porumbeilor să zboare la putere maximă
pentru o perioadă mai lungă de timp. TURBO EXTREM contine grasimi special selectate si o proporţie ridicată de acizi 
grași omega-3, care ajută la întărirea sistemului imunitar și la crearea unui penaj moale, perfect pentru concursuri.

Componente analitice:
Proteine brute 13,2% 

Proteine absorbabile 7,8% 

Grăsimi brute 13,3% 

Carbohidraţi 51,1% 

Fibre brute 8,1%3685. K.kal 

Raport Omega 2,8: 1

În primele două zile după concurs, le oferiţi porumbeilor dvs. Premium Start, pentru a curăţa intestinele de materialele folosite în timpul 
cursei. În a treia zi 50%-50% Premium Start / Premium Athletic și în următoarele două zile Premium Athletic pentru a construi corpul pentru 
cursele viitoare. În ultimele două zile ii hrăniti cu Premium Turbo  Extrem pentru a umple rezervoarele cu energie pură.
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Premium HE 12,5 kg

Premium Jungtauben HOT
Jungtauben HOT este un amestec nou dezvoltat care poate fi administrat porumbeilor tineri de la înţărcare până la 
sfârșitul zborurilor.

Componente analitice: 
Proteine crude 12,8% 

Proteine absorbabile 6,9% 

Grăsimi brute 7,4% 

Carbohidraţi 59,0% 

Fibre brute 5,9%3295. K.kal 

Raportul Omega 3,7: 1

Matador Boarding Mix 
Acest amestec a fost special conceput pentru ultimele mese inainte de imbarcare. Boarding Mix contine seminte de orez ce absorb multa apa. Con-
tinutul impiedica foarte bine senzatia de sete in timpul zborului. De asemnea porumbeii mananca acest ameste cu mare placere si se poate folosi 
si ca recompensa in timpul antrenamentelor. Se da in combinatie cu Premium Start, sau Super Start , Athletic , Maraton. In ultima zi inainte de 
concurs se da Premium Boarding Mix.

Componente analitice:
Proteina 14,2% ,  

Fier: 8,0%,  

Grasimi: 15,3%  

Carbohidrati: 49,2%, 3690,  

Continut Omega-3: 1

Scopul retetei este ca porumbeii sa primesca inca o portie de energie inainte de concurs. Boarding Mix este special conceput ca vitaminele 
si mineralele necesare la zbor sa fie usor de asimilat pentru porumbei. Multumita acestei retete porumbeii pot zbura la capacitate maxima 
mai mult timp. Amestecul contine seminte cu concentratie ridicata de grasimi fiind totodata usor de digerat pentru porumbei. De asemenea, 
amestecul Boarding Mix contine un soi special de porumb care preia mai multa apa decat boabele de porumb obisnuite. Dupa ce am testat 
Boarding Mix, am ajuns la concluzia ca porumbeii ce au fost hraniti cu acest amestec au baut mai putina apa dupa sosire decat ceilalti por-
umbei si totodata am avut mai multe clasari.

Premium HE contine mai mult de 20% grasimi si peste 4000 kcal / kg de hrana. Prin acest continut, Premium HE furni-
zeaza combustibilul pentru zborurile grele si pentru cele de peste noapte la categoria fond si maraton. Premium HE se 
pune la dispozitie in ultima zi inaine de imbarcare. Premium HE este disponibil numai in saci de 12,5 kg, cantitatea fiind 
suficienta pentru majoritatea crescatorilor.

Cu acest nou amestec reacţionăm la temperaturile semnificativ crescute, în special în timpul concursurilor cu porumbei tineri. 
Amestecul conţine mai puţin porumb decât de obicei pentru a nu accelera acumularea de căldură din corp. De asemenea, conţine seminţe 
cum ar fi orezul lustruit, care menţin umiditatea în corp mai mult timp. Conţine proteine ușor digerabile care asigură menţinerea in forma 
a mușchilor fără a pune presiuni suplimentare asupra tractului digestiv. Proporţia ridicată de fibre brute asigură curăţarea tractului gastro-
intestinal, astfel încât nutrienţii să poată fi absorbiţi mai bine.



Premium Breeding Extreme
Scopul a fost de a dezvolta un amestec care este unic în felul său. În prezent, este singurul amestec de cereale cu o combinaţie completă de ami-
noacizi. Amestecurile furajere conţin în mod normal prea puţină metionină, astfel încât acești aminoacizi trebuie să fie alimentaţi prin furaje su-
plimentare. Premium Breeding Extreme nu are acest neajuns și, prin urmare, este unic până acum! Raportul dintre metionină și lizină este de 
asemenea optim pentru porumbei.  
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Componente analitice:
Proteine brute            16,3% 

Proteine absorbabile    8,8% 

Grăsime crudă            12,0% 

carbohidraţi                49,9% 

Fibră brută                    7,4% 

K.cal                             3536 

Raportul Omega             3: 1 

Premium Zucht 
Un amestec excelent de reproducţie care asigură un proces optim de creștere. 
Porumbeii reproducători rămân ageri și în stare optimă de sănătate chiar și atunci când cresc mai multe serii de pui. 
Hrana noastră de reproducţie premium este cu granulaţie foarte mică și prin urmare facilitează hrănirea puilor. 

Componente analitice:
Proteine brute            15,5% 

Proteine absorbabile     7,2% 

Grăsime crudă               5,5% 

carbohidraţi                59,0% 

Fibră brută                    5,4% 

K.cal                             3179 

Raportul Omega           16: 1 

Premium Breeding Olympia
Premium Breeding Olympia asigură o creștere optimă a porumbeilor tineri și o vitalitate ridicată a porumbeilor repro-
ducători. Astfel, mai multe serii de porumbei tineri pot fi crescute fără probleme. Puii sunt foarte activi și bineînţeles 
rămân sănătoși. 
Datorită compoziţiei unice, valoarea proteinei absorbabile este deosebit de mare și nu există nicio povară suplimentară
asupra organismului. Cantitatea de hrana necesara pentru reproducţie este redusă semnificativ. 

Componente analitice:
Proteine brute            15,6% 

Proteine absorbabile    8,3% 

Grăsime crudă               9,9% 

carbohidraţi                54,6% 

Fibră brută                    6,3% 

K.cal                             3426 

Raportul Omega             4: 1 

Amestecul are o proporţie mare de proteine utilizabile și un raport optim de acizi grași omega-3 și omega-6. Acest lucru asigură o creștere 
lină, iar porumbeii bătrâni nu prezintă aproape deloc semne de uzură. Niciodată nu a fost dezvoltat un amestec cu atât de multe calităţi. 
Hrana este completa, iar in afară de minerale nu se recomanda a fi date alte produse. Acest amestec este de fapt foarte „extrem” 



Matador Premium Detox 
Detoxifiere premium – După perioada de năpârlire și de reproducţie, se face o cură pentru curăţarea porumbeilor din interior, pentru îmbunătăţirea 
valorilor sanguine și pentru detoxifierea ficatului. Pentru aceasta sunt oferite tot felul de mijloace, deși rămâne întrebarea în ce măsură acestea 
pot ușura cu adevărat porumbelul. Nu este neobișnuit să fie folosite produse care la rândul lor conţin substanţe care nu sunt de origine naturală. 
Nu există nicio alternativă pentru aceasta, adică o modalitate pur naturală?

Componente analitice:
Proteine brute            11,9% 

Proteine absorbabile    4,6% 

Grăsime crudă               8,5% 

carbohidraţi                52,8% 

Fibră brută                  11,5% 

K.cal                             3127 

Raportul Omega          2.4: 1 
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Matador Premium Winter

Componente analitice: 
Proteine brute            11,3% 

Proteine absorbabile    6,6% 

Grăsime crudă               6,8% 

carbohidraţi                59,2% 

Fibră brută                    7,5% 

K.cal                             3166 

Raportul Omega             5: 1 

La ce poate fi folosit acest nou mix numit Detox? Mai ales ca o cură de cinci până la șapte zile după perioada de năpârlire sau de reproducţie, 
dar și înainte de sezonul de zboruri care urmează. Apoi, pentru una până la maximum două zile în sezonul de curse, dacă s-a folosit medi-
camente sau s-a exagerat cu produse secundare, astfel încât porumbeii au ieșit din formă. Cu siguranţă nu aveţi avea nevoie de prea mult 
amestec. Si un sac mic ar trebui să fie suficient pentru un sezon de călătorie. 

Premium Mauser Extrem
Premium Mauser Extrem a fost dezvoltat pentru columbofilii care nu doresc să adauge un supliment la hrana. 
Acest amestec a fost dezvoltat pentru columbofilii care nu oferă un program suplimentar cu produse, dar care doresc să aibă cea mai bună grijă
posibilă pentru porumbeii lor. Acesta a devenit un amestec fără niciun compromis. Premium Mauser Extrem este un aliment cu un model complet 
de aminoacizi. Acest lucru îl face imediat unic de acest fel.

Componente analitice:
Proteine brute            15,4% 

Proteine absorbabile    8,4% 

Grăsime crudă            12,5% 

carbohidraţi                49,8% 

Fibră brută                    8,0% 

K.cal                             3578 

Raportul Omega          2.6: 1 

Datorită adăugării de Perilla, raportul reciproc de acizi grași omega al Premium Mauser Extrem este optim și acest lucru creează un penaj 
foarte neted, iar naparlirea poate funcţiona optim. Datorita proteinei complete, porumbeii vor consuma mai putina hrana. Încă o dată am 
reușit să creăm un amestec de înaltă calitate care este incomparabil cu alte produse. Pe langa hrana se recomanda a fi folosite doar mine-
ralele. 

Conţinutul ridicat de fibre moi și dure asigură o curăţare completă a tractului gastrointestinal în decurs de 3 săptămâni. 
Flora intestinală are timp să se regenereze. Apoi nutrienţii pot fi absorbiţi optim din nou, iar porumbeii sunt din nou 
apţi pentru noi sarcini. 
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Matador Ocean Gold
Matador Ocean Gold aduce diversitatea oceanului in voliera dumneavoastra. Avantajul acestui produs nu este doar com-
poziţia sa diversă, ci este și foarte bine mancat de porumbei 
Alături de hrana de la Matador, acest supliment premium asigură o sănătate optimă pentru porumbeii dumneavoastră. 
Matador Ocean Gold este o hrana minerala ce se recomada a fi pusa la discretia porumbeilor proaspata in fiecare zi. 

Componente analitice:
Oligoelemente: Vitamine: 

Vit. A, Vit. B, Vit. D3, Vit. E și 

Vit C. Iod, cupru, mangan, fier, 

seleniu 

Cenușă crudă              75,0% 

Proteine brute              9,0% 

Fibră brută                    6,0% 

Grăsime crudă               4,9% 

Umed                            1,5% 

Magneziu                      0,9% 

Calciu                         22,9% 

Fosfor                         1,13% 

Matador Mineral 5kg
Este un amestec perfect de minerale care este deosebit de bine primit de porumbei. Contine o proportie echilibrata de 
argila prafoasa care exercita o functie de detoxifiere naturala in intestinul subtire al porumbelului. Desigur contine toate 
elementele de care porumbelul are nevoie in pregatirea de dinaintea zborului cat si pentru recuperarea dupa zbor. Ma-
tador Mineral se recomanda sa fie pus la disozitie proaspat in fiecare zi.
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PLAN DE ZBOR CU MATADOR PREMIUM ATHLETIC 2022.
Se recomanda folosirea amestecului Premium Detox cu o  

saptamana inaintea inceperii concursurilor, pentru  
optimizarea ficatului si oxigenarea sangelui.

Daca luni dimineata, porumbeii s-au refacut bine dupa zbor, hraniti cu Premium Start !

Distanta lunga: (de la 6 ore pana la 8 ore de zbor).

Distanta medie : (de la 4 ore de zbor pana la 7 ore). 

Distanta scurta: (de la 2 ore de zbor pana la 4 ore). 
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