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Naukowa, 
progresywna
koncepcja 
karmienia

Matador - original

Szanowni miłośnicy gołębi pocztowych,

My w Matadorze postawiliśmy sobie za cel, zaofe-
rować Państwu najlepsze z możliwych mieszanek 
dla gołębi pocztowych. Badania naukowe idące w 
parze z testami w różnych gołębnikach łączą teorię 
z praktyką.
Dzięki temu w ostatnich latach udało się osiągnąć 
wiele doskonałych wyników. Mimo to ciągle pracu-
jemy nad udoskonaleniem naszych osiągnięć.
Nasze mieszanki są dopasowane do najnowszych 
wyników badań w zakresie żywienia gołębi pocz-
towych. Mogą Państwo skorzystać z naszego do-
świadczenia i zapraszamy do odkrycia z Matado-
rem nowej drogi żywienia gołębi. 
 

Michael Backs
Prezes

Karmimy z 
systemem
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Program lęgowy premium

      Premium Zucht Extrem 
To mieszanka bez kompromisów. Celem było stworze-
nie niepowtarzanej karmy, która zapewni gołębiom 
wszystkie składniki odżywcze w wystarczającej ilości. 
Do tej pory nie stworzono mieszanki o tak wysokiej 
jakości i tak wielu zaletach. Podczas naszych testów 
gołębie zjadały tą karmę bez reszty i poza minerałami 
i grytem nie otrzymywały żadnych dodatków. Prawdę 
mówiąc jest to „ekstremalne”!  

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 16,3% • Białko przyswajalne: 8,75% 
Tłuszcze surowe: 12% • Węglowodany: 49,9% • Błonnik: 7,4%  
kcal: 3536 • Stosunek kwasów tłuszczowych omega: 3:1

Premium Zucht Extrem 
Francuska kukurydza czerwona
Kukurydza popcorn
Wyka
Soja tostowana
Maple peas
Groszek zielony
Groszek żółty
Soczewica
Pszenica gołębia
Jęczmień łuskany
Milo francuskie
Dari, białe
Kasza owsiana
Ryż paddy
Ryż surowy
Kardi
Słonecznik czarny
Siemię lniane, żółte
Rzepik
Konopie
Proso
Kanar
Siemię pachnotki zwyczajnej 

Nowość: Premium  Zucht Extrem
Nasz nowy Premium Zucht Extrem został stworzony dla wszystkich hodowców, którzy nie 
chcą podawać dodatkowych produktów do karmy, czy też do wody. Do tej pory zaopatrzenie 
tylko karmą  było problematyczne, ponieważ ziarna i nasiona nie mają optymalnej struktury 
aminokwasów. Trzeba było uzupełniać niedobór metioniny i lizyny. 
Firma Matador stworzyła karmę spełniającą wszystkie wymogi. W naszej nowej karmie 
osiągnęliśmy optymalny stosunek metioniny i lizyny. Dobierając rodzaje nasion i ziaren 
zwracaliśmy uwagę nie tylko na zawartość białka i jego przyswajalność ale również na 
optymalny stosunek kwasów tłuszczowych omega. 

Perilla - pachnotka zwyczajna
Pachnotka zwyczajna ma wiele zalet. 
Ma bardzo dużą zawartość tłuszczu, bo około 
46%, z czego ponad połowa to kwasy omega -3. 
Tym samym polepsza to stosunek kwasów 
tłuszczowych całej karmy. Pachnotce zwyczajnej 
przypisuję się też działanie kojące, przeciwzapalne 
w przewodzie pokarmowym.

NOWOŚĆ



                                    Premium Zucht Olympia-Chów
Nasza mieszanka Premium Zucht Olympia została 
stworzona według zupełnie nowej filozofii karmienia 
gołębii. Premium Zucht Olympia zawiera znacznie 
więcej tłustych nasion, za to mniej nasion strączkowych. 
Dzięki temu białko zawarte w karmie jest lepiej przys-
wajalne. Gołębie nie zużywają się tak szybko, ponieważ 
organizm nie jest tak mocno obciążany. Dzięki lepszej 
pszyswajalności karmy, gołębie zjadają około 10 – 
20% mniej. Młode gołębie rosną lepiej i mają bardziej 
lśniące upierzenie niż przy tradycyjnym karmieniu. 

Analityczne substancje składowe:  
Białko surowe: 15,9% • Białko przyswajalne: 8,4%
Tłuszcze surowe: 9,9% • Węglowodany: 53,3% • Błonnik: 6,3%
kcal: 3409 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 4 : 1
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                                      Premium Zucht - Chów
Premium Zucht to wyważona mieszanka z bardzo 
drobną kukurydzą. Dzięki temu gołębie rozpłodowe 
mogą znacznie łatwiej karmić młode z wola. Nasz Pre-
mium Zucht można również skarmiać młódkom po 
odsadzeniu , aż do chwili, kiedy zaczynają „ciągnąć”. 
Potem należy przestawić karmienie na lżejszą karmę.

Analityczne substancje składowe:  
Białko surowe: 15,6% • Białko przyswajalne: 7,2%
Tłuszcze surowe:  5,5% • Węglowodany: 59,0% • Błonnik: 5,4%
kcal:  3179 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 16:1

PremiumPremium Zucht - Chów
Kukurydza Marano
Kukurydza popcorn
Mały zielony groch
Wyka
Soja tostowana
Dari afrykańskie
Pszeniaca gołębia
Kardi
Milo francuskie
Kasza owsiana
Ryż paddy
Ryż surowy
Konopie
Proso
Kanar

PremPremium Zucht Olympia-Chów

Kukurydza Marano 
Soja tostowana
Groch zielony
Maple peas
Soczewica
Fasolka mung
Milo francuskie
Dari, białe
Pszenica gołębia
Kasza owsiana
Ryż paddy
Konopie
Kardi
Siemię lniane
Rzepak
Proso
Słonecznik czarny
Kanar
Wyka
Jęczmień łuskany
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Premium Boarding Mix

      Premium Boarding Mix 
To mieszanka stworzona specjalnie na ostatnie kar-
mienie. Zawiera polerowany ryż surowy, który wchła-
nia dużo wody. Zmniejsza to pragnienie podczas lotu. 
Oprócz tego zawiera też wolno przyswajalne węglowo-
dany, dzięki czemu gołębie lecą dłużej z większą pręd-
kością.  
Gołębie chętnie jedzą tą mieszankę. Dlatego można jej 
użyć jako motywację po treningu. 
Dostępne w workach 20kg i wiadrach 4kg. 

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 14,2% • Białko przyswajalne: 8,0% 
Tłuszcze surowe: 15,3% • Węglowodany: 49,2% • Błonnik: 7,9%  
kcal: 3690 • Stosunek kwasów tłuszczowych omega: 3:1

Nasza nowa mieszanka Premium Boarding Mix została stworzona specjalnie na ostatnie 
karmienie. Naszym celem było stworzyć mieszankę, która dostarczy gołębiom dodatkową 
energię krótko przed lotem. Szczególną wagę przywiązaliśmy tutaj 
do wolno przyswajalnych węglowodanów, dzięki którym gołąb może 
lecieć dłużej z większą prędkością. W Boarding Mix zastosowaliśmy 
też siemię pachnotki zwyczajnej, dzięki czemu mieszanka ta ma dużą 
zawartość tłuszczu ale mimo to jest wyjątkowo lekkostrawna. 
Ponadto nasz Boarding Mix zawiera polerowany ryż surowy. Wchłania 
on więcej wody niż inne ziarna. Podczas testów widzieliśmy, że gołębie 
piją mniej wody po powrocie z lotu. Więcej gołębi znalazło się też w 
liście konkursowej. 

NOWOŚĆ

PremiumPremium Boarding Mix 
Ryż surowy, polerowany
Konopie
Proso
Kanar
Kardi
Słonecznik łuskany
Dari białe
Jęczmień łuskany
Rzepak
Siemię pachnotki zwyczajnej
Kukurydza popcorn
Milo
Kasza owsiana
Siemię lniane
Fasolka mung
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                                     Premium Start
Tę miesznakę stosuje się w pierwszej połowie tygodnia w 
zależności od długości oraz ciężkości lotu. W ten sposób 
gołębie są naturalnie oczyszczane i przygotowywane 
do kolejnej fazy. Przy lżejszych lotach powinno się w 
pierwszej połowie tygodnia skarmiać więcej Premium 
Start. 

Analityczne substancje składowe:  
Białko surowe: 12,2% • Białko przyswajalne: 7,2%
Tłuszcze surowe: 6,4% • Węglowodany: 59,7% • Błonnik: 6,3%
kcal: 3228 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 5:1

Loty – kierunek zachodni, loty z wiatrem

Dla wielu hodowców lecących z kierunku zachodniego, poniżej przedsta-
wione mieszanki przedstawiają najlepszy wybór. 
Przygotowując gołębie do lotu nie powinno się brać pod uwagę liczbę kilo-
metrów, ale ilość godzin lotu. Dlatego przeliczyliśmy w naszym programie 
lotowym godziny lotu na niezbędną energię. Oznacza to, że nasze mieszan-
ki dostarczają wystarczającą ilość energii i nie trzeba gołębi dokarmiać in-
nymi karmami. 
Po powrocie z lotu i dzień po powrocie gołębie należy karmić mieszanką 
Premium Start. Potem ½ Start i ½ Premium Reise. Następnie przez 
dwa  dni Premium Reise i ostatnie dwa dni Turbo Fettmischung 
(mieszanka turbo tłusta). Nasz kompletny plan karmienia 
można zamówić u do-
radcy klienta lub na 
naszej stronie interne-
towej. 

Premium ZuchtPremium Start
Francuska kukurydza czerwona
Pszenica gołębia
Jęczmień browarniany
Milo francuskie
Dari afrykańskie
Kasza owsiana
Owies cięty
Ryż paddy
Kardi 
Siemię lniane
Konopie
Proso
Kanar
Gryka
Fasolka Mung
Soja tostowana 
Soczewica



                                     Premium Reise - Lotowa
Ta profesionalna mieszanka stanowi bazę dla naszego 
lekkostrawnego programu  karmienia na sezon lotowy, 
dzięki którym gołębie osiągają optymalną formę, a tym 
samym ich organizm nie jest niepotrzebnie obciążany 
substancjami balastowymi. 

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 14,5% • Białko przyswajalne: 7,6%
Tłuszcze surowe: 9,2% • Węglowodany: 55,5% • Błonnik: 5,9%
kcal: 3366 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 4:1

       Turbo Fettmischung - 
Mieszanka Turbo Tłusta 
Jest to miesznka bogata w węglowodany i tłuszcze. 
Skarmia się ją gołębiom podczas ostatnich posiłków 
przed koszowaniem. Nasza Mieszanka Turbo Tłusta 
została stworzona w celu nasycenia organizmu gołębia 
w węglowodany i tłuszcze przed lotem.

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 13,3%• Białko przyswajalne: 8,0%
Tłuszcze surowe: 12,8% • Węglowodany: 51,6% • Błonnik: 7,6%
kcal: 3643 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 4:1
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TurboTurbo Fettmischung - 
Mieszanka Turbo Tłusta 
Kukurydza cribs
Francuska kukurydza czerwona
Soja tostowana
Konopie
Dari afrykańskie
Milo francuskie
Ryż surowy
Kardi
Ryż paddy
Proso
Rzepak
Kanar
Pszenica gołębia
Słonecznik czarny
Kasza owsiana
Siemię lniane żólte 

Premium ZuchtPremium Reise - Lotowa
Francuska kukurydza czerwona
Kukurydza cribs
Kukurydza marano
Soja tostowana 
Groch żółty 
Groch zielony
Maple peas
Fasolka mung
Wyka
Soczewica
Dari, baiłe
Pszenica gołębia
Kardi 
Ryż paddy
Milo francuskie
Konopie
Proso
Siemię lniane
Rzepak 
Słonecznik paskowany 
Słonecznik czarny
Kanar 



Loty – kierunek wschodni, loty pod wiatr

Podczas lotów z kierunku wschodniego, lub pod wiatr, gołębie zużywają 
więcej energii. Dlatego na początku tygodnia karma powinna dostarczyć 
więcej energii.
W naszym programie karmienia obliczamy niezbędną energię na podsta-
wie godzin lotu, a nie przebytych kilometrów. Niżej przedstawione mie-
szanki dostarczają wystarczającą ilość energii i nie wymagają dalszego 
dopasowania.
Po powrocie z lotu i dzień po powrocie gołębie należy karmić mie-
szanką Premium Super Start. W następnym dniu ½ Super Start i ½ 
Premium Reise. Kolejne dwa dni należy karmić Premium Reise i 
ostatnie dwa dni Turbo Fettmischung (mieszanka 
turbo tłusta). Nasz kom-
pletny plan karmienia 
można zamówić u dorad-
cy klienta lub na naszej stronie 
internetowej. 

      Premium Super Start 
Wymagania wobec naszych gołębi ciągle rosną. Wzrasta 
ilośc lotów oraz lotów treningowych, coraz większą uwa-
gę poświęcamy również treningom wokół domu. Dlate-
go Matador celowo szukał mieszanki, dzięki której skróci 
się czas regenracji gołębi, nie rezygnując tym samym ze 
skarmiania błonnika. Premium Super Start odznacza się 
nie tylko dużą zawartością błonnika służącego oczysz-
czeniu jelit. Gołębie znacznie szybciej regenerują swoje 
siły po locie i od razu trenują wokół domu.

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 14,0% • Białko przyswajalne: 8,1%
Tłuszcze surowe: 11,8% • Węglowodany: 51,4% • Błonnik: 8,6%
kcal: 3543 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 5:1

Premium Super StartPremium Super Start 
Francuska kukurydza czerwona
Kukurydza Popcorn
Wyka
Fasolka mung
Soja tostowana
Pszenica gołębia
Jęczmień
Jęczmień łuskany
Milo francuskie
Dari białe
Ryż paddy
Ryż surowy
Kardi
Słonecznik czarny
Siemię lniane
Rzepak
Konopie
Proso
Kanar
Gryka
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                                     Premium Reise - Lotowa
Ta profesionalna mieszanka stanowi bazę dla naszego 
lekkostrawnego programu karmienia na sezon lotowy, 
dzięki którym gołębie osiągają optymalną formę, a tym 
samym ich organizm nie jest niepotrzebnie obciążany 
substancjami balastowymi. 

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 14,5% • Białko przyswajalne: 7,6%
Tłuszcze surowe: 9,2% • Węglowodany: 55,5% • Błonnik: 5,9%
kcal: 3366 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 4:1

       Turbo Fettmischung - 
Mieszanka Turbo Tłusta 
Jest to miesznka bogata w węglowodany i tłuszcze. 
Skarmia się ją gołębiom podczas ostatnich posiłków 
przed koszowaniem. Nasza Mieszanka Turbo Tłusta 
została stworzona w celu nasycenia organizmu gołębia 
w węglowodany i tłuszcze przed lotem.

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 13,3%• Białko przyswajalne: 8,0%
Tłuszcze surowe: 12,8% • Węglowodany: 51,6% • Błonnik: 7,6%
kcal: 3643 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 4:1
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TurboTurbo Fettmischung - 
Mieszanka Turbo Tłusta 
Kukurydza cribs
Francuska kukurydza czerwona
Soja tostowana
Konopie
Dari afrykańskie
Milo francuskie
Ryż surowy
Kardi
Ryż paddy
Proso
Rzepak
Kanar
Pszenica gołębia
Słonecznik czarny
Kasza owsiana
Siemię lniane żólte 

Premium ZuchtPremium Reise - Lotowa
Francuska kukurydza czerwona
Kukurydza cribs
Kukurydza marano
Soja tostowana 
Groch żółty 
Groch zielony
Maple peas
Fasolka mung
Wyka
Soczewica
Dari, baiłe
Pszenica gołębia
Kardi 
Ryż paddy
Milo francuskie
Konopie
Proso
Siemię lniane
Rzepak 
Słonecznik paskowany 
Słonecznik czarny
Kanar  



Loty – Maraton, loty długodystansowe

Podczas długich lotów zwiększa się zapotrzebowanie gołębi w białko. Przy 
czym białko z karmy nie powinno być wykorzystane przez organizm do po-
zyskania energii, ale do optymalnej budowy mięśni. 
Dlatego stworzyliśmy naszą mieszankę wysokoenergetyczną Premium HE. 
Ta mieszanka zawiera ponad 20% kwasów tłuszczowych, które dostarczają 
wystarczającą ilość energii nawet na długie loty. Oczywiście można też użyć 
naszej mieszanki Turbo Fettmischung i samemu  wzbogacić ją orzeszkami 
arachidowymi. 
Kompletne plany karmienia do metody gniazdowej, wdowieństwa, 
do lotów młodymi dostępne są na naszej stronie internetowej lub 
u naszego doradcy klienta. 
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                                     Premium Start
Tę miesznakę stosuje się w pierwszej połowie tygodnia w 
zależności od długości oraz ciężkości lotu. W ten sposób 
gołębie są naturalnie oczyszczane i przygotowywane 
do kolejnej fazy. Przy lżejszych lotach powinno się w 
pierwszej połowie tygodnia skarmiać więcej Premium 
Start. 

Analityczne substancje składowe:  
Białko surowe: 12,2% • Białko przyswajalne: 7,2%
Tłuszcze surowe: 6,4% • Węglowodany: 59,7% • Błonnik: 6,3%
kcal: 3228 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 5:1

Premium ZuchtPremium Start
Francuska kukurydza czerwona
Pszenica gołębia
Jęczmień browarniany
Milo francuskie
Dari afrykańskie
Kasza owsiana
Owies cięty
Ryż paddy
Kardi 
Siemię lniane
Konopie
Proso
Kanar
Gryka
Fasolka Mung
Soja tostowana 
Soczewica



                                     Premium Marathon
Premium Marathon to mieszanka odpowiadająca naj-
wyższym wymaganiom. Wyśmienicie nadaje się do 
przygotowania gołębi do lotów długodystansowych 
jednodniowych oraz z przenocowaniem. Ta mieszanka 
wyśmienicie nadaje się do metody gniazdowej. Pre-
mium Marathon ma zwiększoną zawartość tłuszczy 
oraz białka, dzięki czemu gołębie nie głodują nawet 
podczas długiego pobytu w kabinie transportowej. 

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 15,8% • Białko przyswajalne: 7,9%
Tłuszcze surowe: 9,3% • Węglowodany: 53,6% • Błonnik: 6,7%
kcal: 3358 • stosunek kwasów tłuszczowych omega:   4:1

      Premium HE – Wysokoenergetyczna
Premium HE zawiera ponad 20% tłuszczu i ponad 4000 
K.kal. na kilogram karmy. Czyni to Premium HE ideal-
nym źródłem paliwa na ciężkie loty dalekodystansowe 
i loty z przenocowaniem. Premium HE skarmia się w 
ostatnich dniach przed koszowaniem, aby dać gołę-
biom niezbędną energię na drogę. Mieszanka Premium 
HE jest pakowana jedynie w  worki 12,5 kg.  

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 16,5% • Białko przyswajalne: 9,8%
Tłuszcze surowe: 20,3% • Węglowodany: 40,9% • Błonnik: 9,3%
kcal: 4028 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 6:1
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Premium HEPremium HE
Wysokoenergetyczna 
Kukurydza cribs
Francuska kukurydza czerwona
Konopie
Orzeszki ziemne, light skin
Kardi
Słonecznik paskowany
Siemię lniane
Rzepak 
Soja tostowana
Dari afrykańskie
Proso
Kanar
Kasza owsiana
Pszenica gołębia
Jęczmien łuskany
Fasolka mung 

Premium MarathonPremium Marathon
Kukurydza marano
Kukurydza kribs
Francuska kukurydza czerwona
Soja tostowana
Wyka
Fasolka mung
Maple peas
Groszek zielony
Groszek żółty
Soczewica
Konopie
Dari białe
Milo francuskie
Kardi
Ryż paddy
Proso
Rzepak
Pszenica gołębia
Słonecznik czarny
Kasza owsiana
Siemię lniane
Gryka 



       Turbo Fettmischung - 
Mieszanka Turbo Tłusta 
Jest to miesznka bogata w węglowodany i tłuszcze. 
Skarmia się ją gołębiom podczas ostatnich posiłków 
przed koszowaniem. Nasza Mieszanka Turbo Tłusta 
została stworzona w celu nasycenia organizmu gołębia 
w węglowodany i tłuszcze przed lotem.

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 13,3%• Białko przyswajalne: 8,0%
Tłuszcze surowe: 12,8% • Węglowodany: 51,6% • Błonnik: 7,6%
kcal: 3643 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 4:1

TurboTurbo Fettmischung 
Kukurydza cribs
Francuska kukurydza czerwona
Soja tostowana
Konopie
Dari afrykańskie
Milo francuskie
Ryż surowy
Kardi
Ryż paddy
Proso
Rzepak
Kanar
Pszenica gołębia
Słonecznik czarny
Kasza owsiana
Siemię lniane żólte 
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Loty – loty młódków

                                     Super Schonkost – Super Dietetyczna
Jest to mieszanka lekkostrawna o dużej zawartości tłusz-
czów. Super Schonkost jest idealną mieszanką do skar-
miania w dzień koszowania i w dzień powrotu. Gołębie w 
naturalny sposób otrzymują z powrotem zużytą energię. 

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 12,0% • Białko przyswajalne: 7,2%
Tłuszcze surowe: 10,5% • Węglowodany: 53,8%• Błonnik: 9,3%
kcal: 3415 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 6:1

Super SchonkostSuper Schonkost
Super Dietetyczna
Dari afrykańskie
Kardi
Milo francuskie
Pszenica gołębia
Proso
Siemię lniane
Kanar
Gryka
Kasza owsiana
Ryż surowy
Konopie
Ryż paddy

Od momentu, kiedy gołębie zaczynają latać w grupie zalecamy skarmiać ½ 
Super Schonkost + ½ Jungtauben Reise (lotowa-młódki). W zimne dni należy 
zwiększyć część Jungtauben Reise. Kompletny plan karmienia jest 
dostępny na naszej stronie internetowej lub u 
naszego doradcy klienta. 



                                      Jungtauben Reise
 – Lotowa Młódki
Kiedy młode zaczynają już „ciągnąć”, można im podać 
lżejszą karmę. Optymalną mieszanką do tego celu jest 
właśnie Jungtauben Reise.

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 14,3% • Białko przyswajalne:  7,2%
Tłuszcze surowe: 9,0% • Węglowodany:  54,2% • Błonnik: 8,3%
kcal: 3296 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 7:1

       Jungtauben Janssen
– Młódki Janssen 
Mieszanka Jungtauben Janssen nadaje się szczególnie 
na loty gołębi młodych. Ta lekkostrawna karma nie 
obciąża gołębi, dlatego idealnie nadaje się na lekkie, 
szybkie loty.  

Analityczne substancje składowe: 
Białko surowe: 12,7% • Białko przyswajalne: 7,1%
Tłuszcze surowe: 7,4% • Węglowodany: 58,5% • Błonnik: 6,8%
kcal: 3315 • Stosunek kwasów tłuszczowych: 19:1
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Jungtauben JanssenJungtauben Janssen 
Kukurydza cribs
Kukurydza popcorn
Soja tostowana
Groszek zielony
Groszek żółty
Soczewica
Wyka
Dari afrykańskie
Ryż paddy
Kardi
Pszenica gołębia
Jęczmień browarniany
Kasza owsiana
Milo francuskie
Konopie
Kanar
Słonecznik paskowany

JungtaubJungtauben Reise
Francuska kukurydza czerwona
Groszek zielony
Groszek żółty
Maple peas
Wyka
Pszenica gołębia
Kardi
Jęczmień łuskany
Dari afrykańskie
Milo francuskie
Kasza owsiana
Ryż paddy
Siemię lniane
Słonecznik paskowany
Słonecznik czarny
Konopie
Proso
Kanar
Rzepak



                                     Premium Mauser Extrem
To kompletna karma na okres pierzenia. Zawiera wy-
starczającą ilość metioniny i lizyny, co czyni ją w swoim 
rodzaju wyjątkową. Oprócz tego ma optymalny stosu-
nek kwasów tłuszczowych.   

Analityczne substancje składowe:  
Białko surowe: 15,4% • Białko przyswajalne: 8,4%
Tłuszcze surowe: 12,5% • Węglowodany: 49,8%
Błonnik: 8,0% • kcal: 3578
Stosunek kwasów tłuszczowych: 2,6:1

Program pierzeniowy premium
Nowość: Premium Mauser Extrem – pierzeniowa
Nasza nowa mieszanka pierzeniowa Premium Mauser Extrem jest również dedyko-
wana hodowcom, którzy nie chcą podawać z dodatków paszowych do karmy czy 
też do wody, ale mimo to nie chcą zrezygnować z optymalnego zaopatrzenia gołębi 
podczas pierzenia. Dla idealnego upierzenia niezbędne są aminokwasy metionina i 
lizyna. Z Premium Mauser Extrem stworzyliśmy mieszankę, zawierającą wystarcza-
jącą ilość metioniny i lizyny w odpowiednim stosunku. Oczywiście minerały i gryt po-
winny być gołębiom dostępne w odpowiedniej ilości.
Premium Mauser Extrem ma optymalny stosunek kwasów tłuszczowych 2,6:1 (ome-
ga -6 do omega-3). Czyni to naszą mieszankę wyjątkowo lekko-
strawną mimo dużej zawartości tłuszczu. Dzięki temu nie ob-
ciąża ona organizmu i gołębie rzadziej chorują. Oprócz wie-
lu nasion oleistych, mieszanka Premium Mauser Extrem 
zawiera dużą ilość siemienia pachnotki zwyczajnej. 
Dobra strawność tej mieszanki powoduje, że gołębie 
mniej jej zjadają. Gołębie są wyśmienicie gładkie i 
mają fantastyczne, miękkie upierzenie. 

Premium
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NOWOŚĆ

Premium Mauser Extrem
Francuska kukurydza czerwona
Kukurydza cribs
Soja tostowana 
Wyka
Fasolka mung
Maple peas
Groszek zielony
Milo
Dari
Pszenica gołębia
Ryż paddy
Ryż surowy
Konopie
Siemię pachnotki zwyczajnej
Kardi
Siemię lniane żółte
Rzepak
Proso
Słonecznik
Kanar



15

Polecamy również: 

	 	 						Ocean Gold 10 kg 

Matador Ocean Gold wnosi do gołębnika całą róż-
norodność oceanu. Zaletą tego produktu jest nie tyl-
ko bogaty skład, ale również fakt, że gołębie chętnie 
go jedzą. Matador Ocean Gold to mieszanka mine-
ralna, która powinna być stale do dyspozycji gołębi. 
Najlepiej podawać codziennie świeżo w bardzo ma-
łych ilościach. 

Skład:  
kwasowęglowe wapno z muszli, kamień czerwony, 
kwarc, węgiel roślinny, proso, drożdże i podobne produk-
ty, ekstrudaty ziołowe, kasza owsiana, pszenica, milo, 
dari, gryka.  

Analityczne substancje składowe:  
23% wapń • 17% kwas solny (popiół nierozpuszczalny) 
1% fosfor • 0% sód • 0% lizyna • 0% metionina

	 	 				-Mineral 5 kg 

Jest to perfek-
cyjna miesznka 
minerałów, którą 
gołębie bardzo 
chętnie jedzą. Ma-
tador Mineral ma 
dużą zawartość 
ziemi lessowej, zawie
rającej glinę, która naturalnie oczyszcza 
jelita gołębia. Matador Mineral zawiera 
oczywiście też wszystkie niezbędne mi-
nerały i pierwiastki śladowe. Powinno się 
codziennie podawać gołębiom świeżą 
porcję Matador Mineral.

	 	 				Taubengrit 
– Gryt dla 
gołębi 2,5 kg 

Jest to mieszanka gry-
tów o wysokiej zawar-
tości wapnia. Ponadto 
Matador Taubengrit 
zawiera kamień czer-
wony i aromat anyżo-
wy, dzięki czemu go-
łębie bardzo chętnie 
go zjadają.

NOWOŚĆ



Doradca Klienta:

Tu kupisz karmę Matador:

Krystian Mikoszek

Tel.: 785 001 888
e-mail: 

mikoszekkrystian@op.pl

                                GmbH
Bochumer Str. 281 • 45661 Recklinghausen

Tel.: 0049 2361 375 920, Fax: 0049 2361 375 92 49
e-mail: info@matador-futter.de


