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Spis treści

Drodzy miłośnicy sportu gołębi pocztowych

Niezmiernie nam miło móc po raz kolejny 
przedstawić Państwu nasz nowy katalog 
produktów na 2018 rok. 

Tego roku niestety nie zaprezetujemy Państwu 
żadnych nowości. Jest to spowodowane tym, 
że nasza oferta dla gołębi pocztowych jest na 
ogłół kompletna, oprócz tego produkty te-
stowane w zeszłym roku nie wniosły żadnych 
ulepszeń. 
Odnieśliśmy wrażenie,  że choroba młodych 
gołębi w ubiegłym sezonie szczególnie dała się 
hodowcom we znaki. Znamienne przy tym nie 
była częstotliwość występownia choroby, lecz 
jej intensywność. Kiedy w poprzednich latach 
po kilku dniach kuracji antybiotykowej, młode 
były zdolne do lotu, to w tym sezonie odzys-
kanie w miarę dobrej formy trwało znacznie 
dłużej. W konsekwencji wielu hodowców nie 
wkładało swoich młodych na loty i w przyszłym 
roku będą startować z słabo oblatanymi rocz-
niakami. Niestety na rynku nie znajdziemy też 
żadnych skutecznych szczepionek ani antybio-
tyków, umożliwiwjących opanowanie sytuacji. 
Możemy jedynie zaproponować zapobiegawczą 
aplikację produktów naturalnych, wykazujących 
antybakteryjne działanie, na przykład olej  
sojowy z oregano. Usnea, TKK nature bądź  
Balance. Gdyż im mniej bakterii znajduje się 
w organiźmie w momencie infecji, tym mniej 
z nich może się rozwinąć. Niestey nie da się w 

ten sposób zapobiec chorobie młodych gołębi, 
jednak można złagodzić jej wybuch i przebieg. 
Nasze produkty z serii „bez antybiotyków w 
sezonie lotowym” cieszą się coraz większą 
popularnością. Cieszy też fakt, iż coraz więcej 
hodowców gotowych jest zrezygnować z an-
tybiotyków, bądź przynajmniej znacznie 
ograniczyć ich użycie. 
  
Zapraszamy wszystkich hodowców 
posiadających poza gołębiami pocztowymi 
również inne zwierzęta do lektury naszego ka-
talogu produktów dla gołębi rasowych i drob-
nego inwentarza.
 
Życzymy Państwu wielu sukcesów w 
nadchodzącym sezonie.

Wasz zespół Backs.
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Opakowanie zbiorcze 6szt.
Ta sama jakość, lecz w niższej cenie.

Der rote Taubenstein –
czerwony kamień dla gołębi
Odpowiednie zaopatrzenie w różnorodne minerały ma bardzo 
wielkie znaczenie dla Państwa gołębi. Podając swym gołębiom 
nasz czerwony Taubenstein oferują im Państwo szerokie 
spektrum minerałów i pierwiastków śladowych. 

Kołacz dla gołębi, kamień węgielny fi rmy Backs.

KATALOG PRODUKTÓW 2018

Backs Taubenkuchen – kołacze dla gołębi
Znany od dawna, niezbędny dodatek pokarmowy, 
stale jest dostosowywany do nowych odkryć. 

Czysty less, minerały, pierwiastki śladowe i wiele innych składników wchodzą w skład dobrego kołacza dla gołębi Backs.

Nr art.  zawartość

1000 1 szt.

Opakowanie zbiorcze 12szt.
Ta sama jakość, 
lecz w niższej cenie.

Nr art.  zawartość

1001 12 szt.

Nr art.  zawartość

1002 6 szt.

Nr art.  zawartość

1030 1 szt.



PASZE
D

EZYN
FECJA

IN
FO

RM
ACJE

4

Mieszanki kamieni do dziobania Backs
Gołębie doskonale wiedzą co oferują im kamienie do dziobania Backs, a mianowicie szerokie spektrum wapieni, wapno, 
fosfor, sód, magnez oraz wiele innych ważnych składników. Wszystko, czego gołębie szukają, znajdą w Backs Picksein – 
kamieniu do dziobania Backs. 

Pickstein im Tonnapf – kamień do dziobania w glinianej misce, biały
Pickstein im Tonnapf – kamień do dziobania w glinianej misce, czerwony

Pickstein kostka, biały, duży format
Backs Pickstein – mieszanka mineralna w postaci granulatu. 

Idealna do codziennego dokarmiania w małych ilościach

Backs Mineral Menü
Ta mieszanka minerałów zawiera dodatkowo zboże i
odznacza się przyjemnym zapachem anyżowym. Jest ona
chętnie przyswajana przez gołębie, co daje gwarancję, że
ptaki zawsze przyjmują odpowiednią ilość minerałów.
     

Całoroczne zaopatrzenie w minerały
To, czego natura nie jest w stanie już zaoferować w czystej formie, znajdziecie 
Państwo w pełnej różnorodności u BACKSA!

Nr art.  zawartość 

1010 1 szt.

1011 1 szt.

1020 1 szt.

1050       5-kg-wiadro

Nr art.  zawartość

1055 6-kg- 
 wiadro
1058 12-kg- 
 wiadro

EXPERTEN – MISCHUNG
TURBO wśród granulowanych mieszanek mineralnych. Wyróżnia 
się optymalną dla gołębi wielkością grudek. Zawiera wszystkie, 
dla gołębi niezbędne do życia związki mineralne i pierwiastki 
śladowe.

Backs poleca:
Zmieszać Expertenmischung i Pickstein-Nachfüllmischung 
w proporcach 1:1, podawać gołębiom codziennie w małych ilościach. 

Nr art.  zawartość

1255 5-kg-
 wiadro

KATALOG PRODUKTÓW 2018
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Backs Vl-SPU-MlN
jest nie tylko wartościowym wapnem spożywczym, gdyż poza minerałami i 
pierwiastkami śladowymi zawiera szeroką paletę witamin oraz aminokwasów, 
takich jak lizyna i metionina. Dlatego VI-SPU-MIN jest produktem, który, 

powinien być zawsze podawany gołębiom w okresie wzmożonego 
wysiłku, to znaczy przed sparowaniem aż do złożenia jaj, w czasie 
chowu młodych, w sezonie lotowym oraz podczas pierzenia. 
VI-SPU-MIN można podawać gołębiom w małym pojemniku do 
dowolnego pobierania lub za pomocą olejku związać z karmą.  
Dawkowanie: 20g (1 łyżeczka do herbaty) na 1 kg karmy. 

                                                     Backs Terra-Mineral

Jest wyśmienitym, naturalnym produktem z wieloma pierwiastkami 
śladowymi oraz kwasem krzemowym. 
Backs Terra Mineral powinno być podawane przez cały rok. Wyśmienicie 
nadaje się do osuszenia uprzednio, za pomocą Moorkonzentrat, Glut-
Amin, Backsi-Gen lub innych preparatów, zwilżonej karmy.

Dawkowanie: 1łyżka stołowa na 1 kg karmy

Backs Flüssig-Mineral – Minerały w płynie
Zawiera minerały i pierwiastki śladowe w wysokiej koncentracji. 
Minerały oraz pierwiastki śladowe odgrywają ważną rolę w 
organiźmie gołębia, są niezbędne dla prawidłowego tworzenia 
się skorupki jaj, upierzenia oraz dla budowy szkieletu. Zalecamy 
podawanie Backs Flüssig Mineral w okresie zwiększonego 
zapotrzebowania gołębi w minerały i pierwiastki śladowe, to 
znaczy podczas chowu, młódkom po ich odsadzeniu oraz 
gołębiom w okresie pierzenia. 

Niezastąpiona, całoroczna 

mieszanka minerałów! 

Dawkowanie: 
6ml Backs Flüssig Mineral 
na 1l wody, podawać co 
drugi dzień.

Nr art.  zawartość

1250 1-kg

1251 5-kg- 
 wiadro

Nr art.  zawartość

1257 500 ml

Nr art.  zawartość

1261 1 kg 

1262 4 kg

Rodimin z anyżem
Ceniony mineralny dodatek pokarmowy, szczególnie chętnie pobierany przez gołębie podczas 
chowu!
Backs poleca: Rodimin może być także mieszany
z VI-SPU-MIN i podawany w jednym naczyniu. 
Dawkowanie: Rodimin podaje się gołębiom w osobnej miseczce do wolnego 
pobierania.

Nr art.  zawartość

1260 1 kg

KATALOG PRODUKTÓW 2018



Backs Grit mit Anis – gryt z anyżem 
Wzbogacona anyżem mieszanka grytu, wyśmienicie pokrywa zapotrzebowanie 
gołębi w minerały. 

Backs Rotsteingrit – 
gryt z kamieniem czerwonym
Gołębie wprost szaleją za wypalanym kamieniem czerwonym. 

Backs Seealgengrit – gryt z glonami morskimi
Granulat mineralny dla gołębi. Glony morskie mają bardzo dużą zawartość naturalnych substan-
cji mineralnych, pierwiastków śladowych i wapnia z dwutlenkiem węgla.

Backs Normgrit
Niedroga, a zarazem pełnowartościowa mieszanka grytu 
do pokrycia zapotrzebowania gołębi w wapń, wzbogacona 
wypalanym kamieniem czerwonym.  
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Backs Siegergrit – pojęcie znane wśród hodowców gołębi
W tym grycie zawarte jest całe bogactwo pierwiastków 
śladowych występujących w morzu. Pierwiastki śladowe 
są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przemi-
any materii gołębia. Mineralne związki jodu, żelaza, man-
ganu i siarki to najbardziej znane sładniki spośród około 
70 różnych pierwiastków śladowych zawartych w Backs 
Siegergrit!
Poza tym, Backs Sirgergrit zawiera aż 40% glonów 
morskich. 

Backs Lebertrangrit – 
gryt z tranem wątrobowym  
(Siegergrit z tranem wątrobowym)
poprzez zawartość niezbędych dla budowy kości witamin A i 
D3 wyśmienicie pokrywa zapotrzebowanie gołębi w wapń oraz 
wapno.

Mieszanki grytów.

Nr art.  zawartość

1100 1 kg

1110 2,5 kg

1130 5-kg- 
 wiadro

1140 10-kg-worek

1120 25-kg-worek

Nr art.  zawartość

1150 1 kg

1160 2,5 kg

1180 5-kg- 
 wiadro

1190 10-kg-worek

1170 25-kg-worek

Nr art.  zawartość

1200 2,5 kg

1210 25-kg-worek

Nr art.  zawartość

1245 5-kg-wiadro

1246 25-kg-worek

Nr art.  zawartość

1230 2,5 kg

1240 25-kg-worek

Nr art.  zawartość

1235 2,5 kg

Jakość, która 

się opłaca!

KATALOG PRODUKTÓW 2018



IN
FO

RM
AC

JE
D

EZ
YN

FE
CJ

A
PA

SZ
E

7

Backs Magensteinchen – kamienie żołądkowe
Płukane i suszone w ogniu kamienie żołądkowe, zastępują 
gołębiom zęby. 

Nr art.  zawartość

1220 1 kg

Naturalne produkty budulcowe i wzmacniające. 

Konopie

 Słonecznik łuskany

Orzeszki
ziemne

 FIT mieszanka 
 nasion 

Nr art.  zawartość

43003 2,5 kg 

5153 10 kg

Nr art.  zawartość

5150 2,5 kg 

5152 10 kg

Nr art.  zawartość

5215 2,5 kg 

5216 10 kg

Nr art.  zawartość

5202 2,5 kg 

5203 10 kg

Nowość
 Ostropest plamisty

Nr art.  zawartość

5225 2,5 kg 

5226 10 kg

Backs Atlantic Mix
Backs Atlantic Mix dostarcza całe bogactwo i różnorodność morza do gołębnika. 
Zaletą Backs Atlantic Mix jest nie tylko bogaty skład, ale również fakt, że gołębie 
chętnie go zjadają nie pozostawiając nawet resztek. Oprócz minerałów, muszelek 
i kamienia czerwonego, Backs Atlantic Mix zawiera również pelet drożdży piwnych 
oraz ekstrudaty ziołowe.

Nowość

Nr art.  zawartość

1045 5 kg

KATALOG PRODUKTÓW 2018
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Z + M 2011 
Z + M 2011 to mieszanka paszowa uzupełniająca, dostosowana do szczególnych potrzeb 
gołębi w okresach przygotowania do chowu, odchowu młodych oraz pierzenia. Z + M 2011
powinno być związane z karmą za pomocą Omega-Plus-Öl lub Lecithin. Z+M 2011 to wyjatkowo
tani produkt, ponieważ wystarczy podać 2g na 20 gołębi 3 do 4 razy w tygodniu a ponadto 
jest to kompletny produkt na chów oraz pierzenie. Dieta gołębia powinna 
być uzupełniona jedynie w minerały lub ewentualnie środki wspierające 
zdrowie.

Chów i pierzenieChów i pierzenie

Nr art.  zawartość

1733 250-g-puszka

Backs Moorkonzentrat - koncentrat bagienny
jest to ekstrakt z roślin rosnących w bagnach. Obumarłe szczątki roślin ulegają pod wodą naturalnemu 
procesowi fermentacji, w wyniku której powstają wartościowe związki humusowe, takie jak kwasy hu-
minowe, kwasy etanodiowe (szczawiowe), kwasy fulwowe, organiczne związki białkowe, różne rodzaje 
cukrów oraz mikro składników odżywczych (np. bor, stront, bar, wanad),  garbniki, minerały oraz inne 
organiczne produkty rozkładu.
Backs Moorkonzentrat powinno być podawane gołębiom przez cały rok, dwa do trzech razy w tygodniu. 
Dawkowanie: 1 łyżka stołowa (ok. 15ml) na 500g karmy. Do osuszenia karmy 
zaleca się Backs Terra-Mineral lub Meister Mix.  

Nr art.  zawartość

1395 1000 ml

Backs TS-6 Plus – Probiotyk od Backsa 
Backs TS-6 Plus można stosować nie tylko podczas i po 
kuracjach farmakologicznych oraz szczepieniach. Zalecamy 
podawanie zawsze wtedy, kiedy gołębie znajdują się w sz-
czególnie stresowych sytuacjach. To znaczy w okresie go-
dowym, podczas pierzenia, po odsadzeniu młódków, przed 
i po wystawach.
Dawkowanie: 6 g (1 płaska miarka) na 20 gołębi, podawać mieszając ze zwilżoną karmą.

Nr art.  zawartość

1295 300 g

1296 500 g 

Backs Balance
To produkt składający się ze sfermentowanego skoncentrowanego, ekstraktu z ziół, nasion oraz sfer-
mentowanych produktów mlecznych, dzięki któremu cały organizm odzyskuje optymalną równowagę. 
Substancje szkodliwe, które gołąb przyjmuje z karmą oraz ze swego otoczenia przyczyniają się do pow-
stawania problemów trawiennych. To z kolei skutkuje obniżeniem odporności ptaków, szybciej chorują, 
mają rzadki kał, mają gorsze wyniki i częściej się tracą. 
Dawkowanie: dziennie 1 nakrętka (ok. 10 ml) na 1l wody. Przy wystąpieniu oznak problemów zdrowot-
nych np. zwiększone przyjmowanie wody: 4 dni 40 ml, następnie 4 dni 30 ml, 
następnie 4 dni 20 ml na 1l wody. Nr art.  zawartość

1340 1000 ml

Backs Bambino – 
Pasza jajeczna do odchowu młódków
Backs Bambino to pasza jajeczna z krewetkami i mrówczymi jajami,
zawiera wysokiej jakości białko niezbędne do budowy umięśnienia 
i upie-rzenia u młodych gołębi. Poza tym Backs Bambino zawiera 
wysokiej jakości nasiona oraz miód.
Dawkowanie: Od 8 dnia życia 1x dziennie 250g na 20 gołębi.
Po odsadzeniu, 1x dziennie 250g na 40 
gołębi.

Nr art.  zawartość

1425 5000 g

KATALOG PRODUKTÓW 2018
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Backs Bierhefe - Drożdże piwne
Drożdże piwne zalicza się niewątpliwie do najbardzej wartościowych spośród wszelkich znanych 
nam produktów naturalnych. Drożdże piwne zawierają oprócz witamin, pierwiastków śladowych, 
aminokwasów, wapnia i fosforu naturalny, spory zasób witamin kompleksu B oraz wiele innych 
substancji, których wartośc nie sposób przecenić.    
Dawkowanie: podawać przynajmniej 2 razy w tygodniu. Zwilżyć karmę za pomocą Moorkon-
zentrat, Weizenkeimöl, Knoblauchöl, Lecithin lub Lebertran, i następnie 
osuszyć 1 łyżeczką Backs Bierhefe.

Nr art.  zawartość

1400 800 g

Backsi-Gen - drożdże piwne w płynie
Drożdże płynne zdobyte w zupełnie naturalny sposób. Najlepsze źródło wi-
tamin, związków mineralnych, aminokwasów i wielu innych, naturalnych 
składników dających siłę. Młode komórki drożdżowe bogate w enzymy 
przekazują poprzez jelito cienkie do ciała gołębia aktywne życiowo enzymy. Po-
przez wzmożone czynnościowe oddychanie komórek powiększa się sprawność 
przemiany materii w ciele ptaka. Dzięki Backsi-Gen możecie zaprogramować 
sukcesy w hodowli, lotach i na wystawach.
Dawkowanie: 5 ml na 20 gołębi wymieszać z karmą kolejnie osuszyć za 
pomocą VI-SPU-MIN lub innego proszku.

Szczególnie 
wartościowy 

ze względu na 
wysoką zawartość 

komórek 
drożdżowych. 

Z Ziołami.

Nr art.  zawartość

1431 250 ml

1432 500 ml

Backs RACE 2010
To proszek zawierający białko, który musi być podawany przez karmę. Backs 
RACE 2010 zostało stworzone specjalnie na sezon lotowy. Niestety więcej 
informacji nie możemy Państwu w tym miejscu podać. Backs RACE 2010 
powinno się zacząć podawać tydzień przed pierwszymi lotami treningowymi. 
Dawkowanie: do karmy - 1 płaska miarka (2g) na 20 gołębi, na 1 dzień

Nr art.  zawartość

1734 250 g

Backs GLUT-AMlN  roztwór aminokwasów
Zawiera wszystkie niezbędne do życia aminokwasy. Aminokwasy sa nieodzowne dla 
prawidłowego wzrostu i upierzenia. Glut-Amin zawiera ponadto witaminy B, cukier gronowy 
oraz elektrolity. Zaleca się podawanie Glut-Amin po kuracjach farmakologicznych, szczepie-
niach, przed i po lotach konkursowych.
Dawkowanie: zastosowanie regularne: do wody – 10ml na 1l wody; 
do karmy – 10 ml na 25 gołębi. Przy nieregularnym stosowaniu 
zalecamy podwojenie dawki.

Nr art.  zawartość

1435 500 ml

1436 1000 ml

Nie może go 

zabraknąć w 

żadnym gołębniku!

Backs Protein Plus 
to mieszanka wysokowartościowego białka zwierzęcego i oligosacharydów mannanu. Gołąb potrzebuje 
białko do budowy mięsni i upierzenia. Białko zwierzęce zwiększa ponadto wykorzystanie białek roślinnych, 
pobieranych przez gołębia wraz z pokarmem. Backs Protein Plus nadaje się doskonale do podawania 
odsadzonym młódkom, do odbudowy muskulatury gołębi po wyczerpujących lotach i podczas pierzenia.
Backs Protein Plus podaje się wraz z pokarmem.
Dawkowanie: 4,5g (1 płaska miarka) na 15 gołębi na 1 dzień, podawać mieszając z 
karmą.

Nr art.  zawartość

1405 400 g

Backs Spezialhefeextrakt – specjalny ekstrakt drożdżowy, rozpuszczalny w wodzie.
Ten rodzaj drożdży uzyskuje się poprzez specjalnie ostrożny przebieg procesu suszenia. Są one szczególnie bogate 

w naturalnie powstający kompleks witamin grupy B jak i 18 różnych aminokwasów, substancji 
mineralnych i pierwiastków śladowych. Mają przeto podobnie dobre właściwości jak Backs Bier-
hefe. Nadają się do wsparcia organizmu gołębia po szczepieniach i przebytych chorobach. Backs 
Spezialhefeextrakt podaje się w bardzo prosty sposób, a mianowicie przez wodę do picia. Backs 
Spezialhefeextrakt całkowicie rozpuszcza się w wodzie. Powinien być 
podawany dwa lub trzy razy w tygodniu.
Dawkowanie: 1 łyżeczka do herbaty na 1 litr wody lub na 1 kg karmy.

Nr art.  zawartość

1410 300 g

KATALOG PRODUKTÓW 2018
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Backs Vitamin-B-Komplex - Kompleks witamin B
Jest rozpuszczalnym w wodzie koncentrantem. Witaminy grupy B spełniają w przemianie materii 
wielorakie zadania. Jako ważne elementy budulcowe fermentów (enzymów) witaminy grupy B mają 
centralne znaczenie w przemianie węglowodanów (cukrowców), białek i związków tłuszczowych.
Backs Vitamin-B-Komplex nadaje się przede wszystkim do uzupełniającego leczenia podczas 
zastosowania sulfonamidów, antybiotyków jak i po szczepieniach.
Dawkowanie: do wody – 5 ml na 1l wody; do karmy – 5 ml na 25 gołębi.

Backs Vitamin E + selen - Witamina E + selen
Witamina E steruje przemianą węglowodanów i substancji zawartych w mięśniach,
reguluje zawartość glikogenu i wspiera czynności gruczołów.
Dawkowanie: do wody – 2 ml na 1l wody; do karmy – 2 ml na 25 gołębi.

Nr art.  zawartość

1373 100 ml

Nr art.  zawartość

1372 100 ml

Super-Backsin – multiwitamina
Super Backsin stosuje się do krótkoterminowego dodatkowego zaopatrzenia w witaminy. W okresie 
lotów Super Backsin regeneruje zużyte zapasy witamin. Godna uwagi jest duża zawartość witaminy 
D w Super Backsin. Gwarantuje ona wysoki poziom odkładania się wapnia, a jak wiemy, dobre za-
opatrzenie w wapno wpływa pozytywnie na umięśnienie gołębi. Super Backsin powinien mieć pod 
ręką każdy hodowca, jeżeli zachodzi potrzeba przezwyciężenia sytuacji stresowych i chorobowych. 
Dawkowanie: do wody – 10ml na 1l wody na dzień; do karmy – 10 ml na 25 
gołębi na dzień. Nr art.  zawartość

1440 250 ml

1441 500 ml

Schwefelblüte – kwiat siarczany – 
NIEZASTĄPIONY PODCZAS PIERZENIA!  
Zaleca się skarmianie Backs Schwefelblüte przede wszystkim w okresie pierzenia. Siarka wchodzi w 
skład wielu związków białkowych w organiźmie gołębia i odgrywa szczególną rolę w tworzeniu się 
nowego upierzenia.  
Zalecenia prawidłowego stosowania: 5g (1 płaska miarka) na 30 gołębi, zmieszać ze zwilżoną 
karmą. Do zwilżenia karmy zalecamy Backs Glut-Amin lub Backs Omega-Plus-Öl   

Nr art.  zawartość

1285 600 g

Backs Protection
Idealna pomoc przy dużym fizycznym obciążeniu. Szczególnie przed sezonem lotowym, kiedy 
gołębie przez długi czas nie miały wolnych oblotów, można zaobserwować niedomagania na 
skrzydła. Również w trakcie sezonu lotowego obciążenie skrzydeł, przede wszystkim przyczepów 
mięśni jest bardzo duże, przez co mogą występować zesztywnienia, bóle stawów lub nawet usz-
kodzenie stawów.
 
Dawkowanie: 8 dni przed pierwszym oblotem 10 kropli na 1l wody, następnie 4 krople na 1l wody 
dziennie. Po dużym wysiłku fizycznym (np. w dniu po ciężkim locie) 4 krople 
na 1l wody. W dniu wkładania 10-15 kropli na 1l wody. Nr art.  zawartość

1345 30 ml
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Backs-Magnesin 
Zawiera szczególnie ważne dla organizmu: magnez, potas, sód i witaminę C w lekkostrawnej 
formie. Magnez zmniejsza ryzyko wystąpienia zakwasów podczas i po lotach konkursowych. Sód 
zapewnia duże zmagazynowanie wody w komórkach, podczas gdy potas kontroluje górne granice 
optymalnego dla ciała poziomu zmagazynowania wody. Witamina C podnosi siły obronne orga-
nizmu i chroni ciałka krwi przed wolnymi rodnikami.
Dawkowanie: podawać 1 płaską miarkę (5 g) na 25 gołębi, raz dziennie, 
mieszając z karmą. 

Backs Extra Energie
Backs Extra Energie zawiera wysokowartościowe węglowodany, witaminę B12,
witaminę C i elektrolity. Starannie dobrane węglowodany gwarantują
równomierną przemianę w glikogen. Ze względu na skład produktu możliwe
jest dłuższe korzystanie z energii pochodzącej z węglowodanów przez gołębia. 
Witamina C chroni komórki gołębia, a elektrolity regulują gospodarkę wodną
organizmu. Zapewniają one dostateczne nawodnienie, co ma
szczególnie duże znaczenie w czasie trudnych lotów i wysokich temperatur.
Backs Extra Energie to kompletny produkt do stosowania na dwa dni
przed koszowaniem.

Dawkowanie: do karmy 10g (2 miarki) na 20 gołębi na 1 dzień.

Backs Glutabo+ z elektrolitami
Ten wyśmienity preparat elektrolitowy zawiera glukozę, witaminy, pierwiastki śladowe i 
elektrolity. Backs Glutabo+ podaje się przede wszystkim przed i po lotach konkursowych.

Dawkowanie: podaje się do wody. Po powrocie z lotu 2 łyżki stołowe na 1l wody. W sezonie 
lotowym 2 razy w tygodniu 1 łyżka stołowa na 1l wody. Loty dalekodystansowe 3 razy w 
tygodniu 1 łyżka stołowa na 1l wody. Podczas chowu 1 raz w tygodniu 1 łyżka stołowa na 
1l wody. W okresie pierzenia 2 razy w tygodniu 1łyżka stołowa na 1l wody. Zimą 1 raz w 
tygodniu 1 łyżka stołowa na 1l wody.

Backs Elektrolit w płynie.
Ważny przed i po locie. Organizm gołębia traci wiele 
płynów ustrojowych szczególnie w upalne dni.
Dawkowanie: 10 ml na jeden litr wody.

Backs Elektrolyt Pulver
Jest to znakomita kombinacja elektrolitów, którą stosuje się przy utracie płynów ustrojowych. 
Gołębie otrzymujące Backs Elektrolyt lecą szybciej. Preparat ten należy podawać gołębiom 
zawsze po wielkich wysiłkach.
Dawkowanie: 12 g = 1 płaska łyżka stołowa na 1 litr wody (dzienna dawka dla 25 gołębi)

Niezbędny w 

sezonie lotowym!

Nr art.  zawartość

1270 500 g

Nr art.  zawartość

1271 500 g

Nr art.  zawartość

1274 250 ml

Nr art.  zawartość

1273 300 g

Nr art.  zawartość

1737 400 g
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Backs Lebertrankapseln – Pigułki tranu wątrobowego
Backs Lebertrankapseln zawierają dużo witaminy A i D3. Witamina A wspomaga odporność błon 
śluzowych przeciwko zarazkom chorobotwórczym oraz wspiera budowę kości. Witamina D3 jest 
niezbędna w procesie mineralizacji szkieletu. Niedobór witaminy D3 może doprowadzić do de-
formacji kości. Dlatego szczególnie zalecane jest stosowanie Backs Lebertran-Kapseln w chowie 
młódków.  

Sposób użycia:
Dwa dni przed sparowaniem 1 kapsułka na 1 gołębia. Odsadzonym młódkom, gołębiom w okresie pierzenia 
oraz w miesiącach zimowych Backs Lebertran-Kapseln należy podawać raz tygodniowo 1 kapsułkę na 1 ptaka.

Backs Lecithin - Lecytyna 
Stałe obciążenie podczas lęgów, lotów lub pierzenia stawia przed organizmem gołębia wysokie wy-
magania. Stąd bierze się konieczność zaopatrzenia wszystkich komórek ciała w niezbędne do życia 
składniki. Lecytyna jest istotną częścią żółtka jaja. Znajduje się nieomal we wszystkich częściach 
ciała, przede wszystkim zaś w mózgu i rdzeniu kręgowym. Toteż lecytyna ma pierwszorzędne 
znaczenie dla całego organizmu. Podczas sezonu lotowego lecytyna jest niezbędnym źródłem 
energii dla mięśni. Roślinna lecytyna jest wartościową substancją czynną, której gołębie stale 
potrzebują. Dlatego zaleca się podawanie gołębiom Backs Lecithin dwa lub trzy razy tygodniowo, 
w ciągu całego roku.

Zastosowanie: pół łyżki stołowej Backs Lecithin dobrze wymieszać z 1 kg pokarmu. 
Szczególnie pełnowartościowy pokarm otrzymają gołębie, jeśli do paszy wzbogaconej 
lecytyną zostaną dodane Backs Bierhefe, Terra Mineral lub Magnesin.

Nr art.  zawartość

1301 100 szt.

Nr art.  zawartość

1325 100 ml

1326 250 ml

Backs Dorsch-Lebertran
Ten tran wątrobowy wyróżnia się szczególnie dobrą jakością. 
Dobrze nadaje się do stosowania w mieszance z paszami. 
Poprzez dużą zawartość wityminy A i D3, tran wątrobowy 
zastępuje wczesną wiosną, jesienią i zimą słońce.

Backs poleca: pojedynczymi kroplami tranu wątrobowego 
pokropić pokarm i wymieszać z VI-SPU-MIN lub drożdżami 
piwnymi - Backs Bierhefe. Taki dodatek uwarunkuje zdrowie 
gołębi wiosną, jesienią i w ciągu miesięcy zimowych.
Dawkowanie: do karmy 5ml na 20 gołębi na dzień.

Backs Omega-Plus-Öl 
Olej Backs Omega-Plus-Öl stworzono według najnowszych badań naukowych w 
dziedzinie odżywiania gołębi pocztowych. Poprzez optymalną kombinację kwasów 
tłuszczowych omega osiąga się zwiększone wydobycie pokładów energii u gołębi. 
Dzięki zawartości lecytyny poprawia przemianę materii, magazynowanie i transport 
kwasów tłuszczowych w organizmie. Dlatego też produkt zaleca się stosować przez
cały rok, 2-3 razy w tygodniu.

Dawkowanie: 5 ml na 20 gołębi, podawać raz 
dziennie przez karmę.  

Nr art.  zawartość

1330 250 ml

1331 500 ml

Nr art.  zawartość

1300 100 ml

1310 250 ml

1320 500 ml
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Backs Hanföl - olejek z konopii
Zawiera około 90% nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym omega-3, omega-6 i rzadki omega-
9. Przez swoją zawartość tłuszczy jest on doskonałym dostawcą energii dla gołębi na loty. 
W okresie lotów zaleca się podawanie Backs Hanföl przez 3 dni przed wkładaniem.

Dawkowanie: do karmy 5 ml na 20 gołębi.

Backs Sojaöl & Oregano
Zawiera olejki eteryczne. Niektóre olejki eteryczne wspomagają trawienie i pobudzają
wydzielanie żółci i enzymów w jelicie. Pozwala to zoptymalizować przebieg trawienia
i polepszyć wykorzystanie karmy. Zakłócenia trawienne przygotowują drogę licznym sz-
kodliwym mikroorganizmom i pasożytom jelit. Do zakłóceń trawienia objawiających się 
bardziej lub mniej intensywnymi biegunkami może dochodzić szczególnie w sytuacjach 
wzmożonego wysiłku organizmu. 

Backs Sojaöl & Oregano powinno się podawać przez cały tydzień w celu przygotowania 
do okresu chowu. Odsadzone młódki i gołębie w okresie pierzenia powinny otrzymać 
Backs Sojaöl & Oregano przez dwa kolejne dni w tygodniu.
W okresie lotowym zaleca się podanie preparatu przez 1-2 dni na początku tygodnia. 
Backs Sojaöl & Oregano należy podawać przez karmę.

Dawkowanie: do karmy 5 ml na 20 gołębi.

Backs Oregano flüssig – w płynie
Posiada identyczne właściwości jak Backs Sojaöl & Oregano,  
jest jednak rozpuszczalny w wodzie. 

Dawkowanie: do wody 3 ml na 1l wody na dzień. 

Backs Weizenkeimöl – Olejek z kiełków pszenicy.
Naturalny preparat witaminy E. Wyróżnia się szczególnie dużą zawartością naturalnej witaminy 
E. Z tego powodu jest szczególnie wskazany jako domieszka do paszy przed łączeniem w pary. 

Dawkowanie: do karmy 5 ml na 20 gołębi na dzień.

Backs Maiskeimöl - Olejek z kiełków kukurydzy
Zawiera bardzo dużo witaminy E i niezbędnych kwasów tłuszczowych.  
Dlatego w sezonie lotowym powinno się podawać Backs Maiskeimöl mieszając 
z karmą i dodawając Backs Extra Energie.
Dawkowanie: do karmy 5 ml na 20 gołębi na dzień.

Nr art.  zawartość

1756 500 ml

Nr art.  zawartość

1365 250 ml

Nr art.  zawartość

1350 100 ml

1380 250 ml

Nr art.  zawartość

1360 250 ml

1370 500 ml

Nr art.  zawartość

1759 250 ml
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Backs Taubentee - Belgijska mieszanka
składa się z 20 wyselekcjonowanych różych roślin zielnych, ich liści, korzeni i kwiatów. 
Niestety nie możemy już pisać, do czego nasza herbata służy, ale jest to prawdziwy produkt 
całoroczny.

Zastosowanie: 
Do litra wody należy wsypać łyżkę stołową herbaty Backs Tee, gotować trzy minuty, następnie 
zakryć pokrywką i odstawić na piętnaście minut, po czym przelać przez sitko i ostudzić. 
W celu przygotowania gołębi do chowu bądź do lotów, zaleca się przeprowadzenie pięciodniowej 
kuracji Backs Tee przed sparowaniem bądź przed pierwszymi lotami treningowymi. Podczas 
sezonu lotowego, Backs Tee należy podać raz w tygodniu po locie, a w okresie pierzenia dwa razy 
tygodniowo.

Backs Mikrobiotikum 
to mieszanka różnych ziół i roślin, m.in.
rumianek, kora drzew lapacho, eleuterokok kolczasty, echinacea, brodaczka, cebula, 
burak cukrowy itp. Backs Mikrobiotikum to kontynuacja naszego sprawdzonego  
koktajlu Tamsen-Cocktail. Kto raz wypróbuje Backs Mikrobiotikum nie będzie umiał się 
bez niego obyć.

Dawkowanie:  do wody – 10 ml na 1l wody na dzień; 
do karmy – 10 ml na 25 gołębi, podawać 2x w tygodniu.

Backs Knoblauchöl - Olejek czosnkowy
To natralny produkt dla gołębi. Czosnek zawiera naturalną substancję czynną - allicynę oraz wiele 
innych substancji czynnych, zawierających siarkę. Czosnek zawiera ponadto witaminy grupy B, 
białka, to znaczy aminokwasy, jak również wapń, fosfor selen i cynk. Czyni to Backs Kloblauchöl 
prawidziwym produktem całorocznym.

Dawkowanie: do karmy 5 ml na 20 gołębi na dzień.

Backs Meister Mix 
Zawiera wiele naturalnych składników, takich jak: czosnek, cebula, 
marchew, buraczki, nasiona czarnuszki, pyłki kwiatowe, spirulina, ziemia 
okrzemkowa itp. Daje to możliwość naturalnego zaopatrzenia gołębi w 
pierwiastki śladowe, minerały aminokwasy i wiatminy.

Backs Meister-Mix należy podawać 2 x w tygodniu przez cały rok.
Dawkowanie: do karmy 2 miarki na 20 gołębi.

Nr art.  zawartość

1355 250 ml

Nr art.  zawartość

1280 500 g

1281 1000 g

Nr art.  zawartość

1780 500 ml

1781 1000 ml

Nr art.  zawartość

1760 300 g
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Backs Taubentee flüssig - 
mieszanka belgijska w płynie
Nasza znana herbata teraz również jako płynny koncentrat. 
Łatwa 
do zaaplikowania poprzez poidło lub z karmą. Dzięki 
szczególnemu procesowi produkcji wszystkie substancje 
czynne, także te rozpuszczalne w tłuszczach, 
zostały optymalnie zachowane.

Backs Weidenrindentee - Herbata z kory wierzbowej
W skład kory wierzbowej wchodzą glikozyd alkoholu salicylowego, flawonoidy, 
kwas karbolowy i garbniki. Salicyna zostaje rozłożona w żołądku na alkohol salicy-
lowy i glukozę, a następnie w wątrobie zmieniona na kwas salicylowy – substancję 
czynną aspiryny. Niestety nie możemy w tym miejscu opisać działania kory wierzbo-
wej u gołębi. Zalecamy jednak podawanie gołębiom herbaty z kory wierzby w zimnym i 
deszczowym okresie oraz przed sparowaniem.

Sposób użycia: 
1 łyżkę stołową Backs Weidenrindentee wsypać do 1litra zimnej wody i doprowadzić 
do wrzenia. Następnie odstawić i przez pięć minut parzyć Herbatę ostudzić i nie rozcieńczając podać 
gołębiom. gołębiom. 

Backs Weidenrindenpulver – proszek z kory 
wierzbowej
Ma identyczne, pozytywne działanie jak Weidenrindentee. 
Należy go jednak podawać przez karmę.
Dawkowanie: 1 płaska łyżka na 1 kg karmy.

Backs Weidenrindentee, flüssig – Herbata z kory wierzby w płynie

Herbata z kory wierzby jako płynny koncentrat może być aplikowana zarówno 
przez wodę, jak też przez karmę. 
Dawkowanie:  20 ml na 1 litr wody lub na 1 kg karmy (25 gołębi).

Nr art.  zawartość

1763 500 ml

1764 1000 ml

Sposób użycia: 
20ml Backs Flüssig Tee podajemy 
gołębiom raz dziennie na litr wody 
lub, jeżeli podajemy mieszając z 
karmą, na dwadzieścia pięć gołębi. 

Nr art.  zawartość

1761 400 g

Nr art.  zawartość

1767 200 g

Nr art.  zawartość

1765 500 ml

1766 1000 ml
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*produkt dostępny w Niemczech

Backs Schleimfrei – Środek udrażniający Backs
W sezonie lotowym powinno być regularnie stosowane po lotach.
Dawkowanie: 20 ml Backs Schleimfrei raz dziennie na 1litr wody lub, jeżeli preparat 
podawany jest przez karmę, na 25 gołębi. 
W sezonie lotowym Backs Schleimfrei należy podać dwa razy na 
początku tygodnia.  

Backs Vier-Rinden-Tee
Herbata z kory czterech drzew: wierzby, dębu, wiązu i szakłaka (kruszyny)
Niestety nie możemy w tym miejscu już opisywać działania tej herbaty. Zalecamy 
Jednak podawanie w okresie zimowym, spoczynku.

Sposób użycia: 
1 łyżkę stołową Backs Vier- Rinden- Tee wsypać do 1litra zimnej wody i doprowadzić do wrzenia. 
Następnie odstawić i przez pięć minut parzyć. Herbatę ostudzić i nie rozcieńczając podać gołębiom. 

Backs Usnea barbata (Brodaczka)
Backs Usnea barbata jest roztworem z brodaczki. Brodaczka zawiera jako goryczkę kwas usninowy. 
Kwas usninowy to naturalna substancja czynna, która znajduje zastosowanie między innymi w leczeniu 
infekcji górnych dróg odechowych. 

Sposób użycia: 
5ml Backs Usnea barabata podajemy raz dziennie na 1 litr wody. 
W celu przygotowania gołębi do chowu bądź do lotów, zaleca się przeprowadzenie 
pięciodniowej kuracji przed sparowaniem bądź przed pierwszymi lotami treningowymi. 
Podczas sezonu lotowego, Usnea barbata należy podać do wody raz w tygodniu, na 
początku tygodnia, a w okresie pierzenia dwa razy tygodniowo.

Backs Nesselpulver - Pokrzywa w proszku
Zawiera substancje naturalne takie jak witaminy, minerały, 
żelazo, histaminę i sekretynę. Ogólnie pokrzywie przypisuje się 
odszlakowujące działanie. Dlatego zaleca się podawanie przez 
dłuższy czas przed sparowaniem i w okresie pierzenia.
Dawkowanie: 1 miarka na 20 gołębi. 

Backs Air
Nasz nowy produkt do kontroli górnych dróg 
oddechowych oraz worków powietrznych.

Nr art.  zawartość

1762 400 g

Nr art.  zawartość

1768 200 g

Nr art.  zawartość

1769 250 ml

1770 500 ml

Nr art.  zawartość

1385 500 ml

1386 1000 ml

Nr art.  zawartość

1715 500 ml
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*produkt dostępny w Niemczech

Backs T-K-K*
Potrójny preparat będący kombinacją środków do zapobiegania i leczenia u gołębi:
T = trychomonadozy (żółtego guzka, rzęsistkowicy), K = kokcydiozy i K = zapalenia błony śluzowej wola.Backs T-K-K 
wspiera pierzenie puchu i uwalnia górne drogi oddechowe od śluzu.
Dawkowanie: wymieszać z pokarmem raz dziennie 5 g (1 miarka) na 20 gołębi.

Backs T-K-K-Nature
Naturalna wariacja T-K-K. 

Nr art.  zawartość

2409 100 g

System Curo Trek
Curo Trek to mieszanka paszowa uzupełniająca, która nadaje się skarmiania 
podczas chowu, w sezonie lotowym i w okresie pierzenia. Curo Trek podaje się 
raz dziennie z wcześniej zwilżoną olejkiem karmą. Curo Trek należy podawać w 
bardzo niewielkich dawkach - 0,3 do 0,5g na gołębia na dzień, czyli około 1g na 
30 gołębi na dzień, dzięki czemu jest to produkt stosunkowo tani.

Nr art.  zawartość

1700 300 g

Backs Schlagweiß – posypka do gołębnika
Utrzymuje suchą podłogę i jest całkowicie nieszkodliwy 
dla gołębi. Podłogi pielęgnowane Backs Schlagweiβ 
mają piękny wygląd i można je łatwo wyczyścić. Poza 
tym Backs Schlagweiβ wydziela w całym gołębniku 
przyjemny zapach.

Nr art.  zawartość

2000 2,5 kg
 worek

2010 5 l 
 wiadro

2030 10 l
 wiadro

Dezynfekcja i pielęgnacja. 

Nr art.  zawartość

1725 250 ml

1726 500 ml

Teraz też w większej 

butelce – 500ml!

KATALOG PRODUKTÓW 2018
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Backs Badesalz – sól do kąpieli
Badesalz zmienia równowagę osmotyczną wody, co powoduje, że ciało traci mniej soli przez skórę. 
Regularna kąpiel z Backs Badesalz wspomaga zdrowie. Gołębie są wolne od robactwa i mają 
wypielęgnowane, jedwabne upierzenie. Jedna łyżka stołowa wystarcza na 10 do 15 litrów wody.

Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion – 
Ekologiczna dezynfekcja gołębników, kurników i króliczarni.
Wyśmienicie nadaje się do dezynfekcji wszystkich powierzchni w gołębnikach, kórnikach, króliczarniach, jak również 
w koszach transportowych, klatkach, karmidłach itp. Przy czym podczas dezynfekcji zwierzęta nie muszą być wy-
puszczane z gołębników, kórników itd. Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion to gotowy produkt. To 
znaczy, że odpada mieszanie z wodą przed zastosowaniem. Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion 
ulega w 100% biodegradacji i przy tym zachowuje bardzo dobrą skuteczność. 

Backs Ökologische Schlag- und Stalldesinfektion działa prze-
ciwko takim bakteriom jak: E- coli, salmonellom, streptokokom, 
pseudomonas, jak również innym enterobakteriom, wirusom  
i grzybom. Dzięki swemu łatwemu zastosowaniu można częściej 
dezynfekować gołębniki, kórniki itd., co jest szczególnie zale-
cane podczas odchowu młodych gołębi. 

Stosuj bezpiecznie biocydy. Przed użyciem zapoznaj się z 
oznaczeniem i opisem produktu. 

Nr art.  zawartość

2530 600 g

Backs Trinkwasserdesinfektion – środek dezynfekujący do wody
nadaje się wyśmienicie do dezynfekcji wody pitnej w gołębnikach, kurnikach i króliczarniach, jak również w 
kabinach transportowych. Backs Trinkwasserdesinfektion zwalcza wszel kiego rodzaju bakterie w wodzie 
pitnej i w 100% samoczynnie ulega biodegradacji. Przy tym odznacza się bardzo wysoką skutecznością. 
500 ml wystarcza do dezynfekcji 500 litrów wody.
Stosuj bezpiecznie biocydy. Przed użyciem zapoznaj się z oznaczeniem i opisem produktu. 

Nr art.  zawartość

2525 500 ml

Nr art.  zawartość

2450 1 l

2452 5 l

Augentropfen – krople do oczu
Dla gołębi pocztowych do pielęgnacji oczu

Nr art.  zawartość

2400 10 ml
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AR-Backs  Riesendose Fertigspray – 
gotowy spray w dużej puszce 
Uniwersalny preparat przeciw pasożytom, robakom i muchom. Działa 
od razu po kontakcie ze szkodnikami, długotrwałe działanie wynosi 
do 6 tygodni. AR-Backs stosuje się na wszystkich powierzchniach w 
gołębnikach, w wolierach lub klatkach dla ptaków, kojcach dla psów 
itd.  Aby zwalczyć wyjątkowo uporczywe pasożyty, takie jak ptaszy-
niec, należy spryskać ich dróżki i kryjówki.

Stosuj bezpiecznie biocydy. Przed użyciem zapoznaj się z 
oznaczeniem i opisem produktu.

Backs Pflegespray Direkt 
Gotowy do użycia preparat do rozpylania na roztocza i w otoczeniu gołębi. Dzięki swym składnikom 
kosmetycznym stwarza podłoże do optymalnej pielęgnacji gołębi w przypadku zalężenia się 
roztoczy. Dzięki aktywnym właściwościom myjącym niektórych składników, Backs Pflege-
spray Direkt wyśmienicie nadaje się do polepszenia higieny klatek i otoczenia, ponieważ usuwa 
wszystkie zanieczyszczenia alergenne, powstałe przez kał roztoczy.

Backs Parasiten-Sprühkonzentrat –  
koncentrat do rozpylania przeciw pasożytom*
Pewnie i szybko niszczy wszelkiego rodzaju roztocza, wszoły, kleszcze i wszelkie robactwo 
w pomieszczeniach dla ptactwa. Ten środek owadobójczy rozcieńcza się z wodą i za pomocą 
ręcznego spryskiwacza spryskuje gołębnik. Jedna butelka Backs Parasiten – Sprühkonzen-
trat wystarcza na przygotowanie 4 litrów gotowego do użycia roztworu. 
Proszę pomyśleć o tym: Gołębie wolne od robactwa osiągają więcej. Na ten niedrogi środek 
stać każdego hodowcę.
Stosuj bezpiecznie biocydy. Przed użyciem zapoznaj się z oznaczeniem i opisem 
produktu.

Nr art.  zawartość

2570 750 ml

Nr art.  zawartość

2510 500 ml

Nr art.  zawartość

2500 100 ml
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Backs Desinfektionsmittel gegen Kokzidien- und Wurmeier –
środek dezynfekcyjny przeciwko kokcydiom i larwom.*
wyśmienicie nadaje się do dezynfekcji wszystkich powierzchni
w gołębnikach, kurnikach, klatkach dla królików, koszach transportowych itd.
Skutecznie zwalcza larwy, cysty kokcydiów, bakterie np. E- coli, salmonelle, streptokoki, pseudo-
monas, jak również inne enterobakterie, wirusy i grzyby.
Zalecamy przeprowadzenie dezynfekcji przynajmniej 2 x w roku. Ponadto zaleca się przeprowad-
zenie dezynfekcji po każdej kuracji przeciwko kokcydiom i larwom, aby zapobiec ponownemu 
zarażeniu przez bakterie znajdujące się jeszcze w odchodach gołębi. 
Stosuj bezpiecznie biocydy. Przed użyciem zapoznaj się z oznaczeniem  
i opisem produktu. 

*produkt dostępny w Niemczech
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Nr art.  zawartość

2445 500 ml

Backs Nackentropfen
Dla gołębi pocztowych do pielęgnacji upierzenia. 

Nr art.  zawartość

2415 10 ml
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Witaminy
Witamina A znana jest jako witamina 
osłonowa dla błon śluzowych. Niedobór 
tej witaminy zmniejsza zdolność 
obronną skóry i gruczołów śluzowych 
przeciwko infekcjom. Dalej jest ona 
niezbędna do budowy kości.
Witamina D reguluje przemianę ma-
terii wapnia i fosforu oraz wspiera 
mineralizację szkieletu. Witamina D 
jest szczególnie ważna dla gołębi po-
dczas chowu zimowego, kiedy bra-
kuje naturalnych promieni słonecznych 
UV. Niedobór może spowodować tutaj 
deformację kości.
Witamina E znana jest jako witamina 
płodności. Steruje i reguluje przemianę 
hormonalną. Ma również duże znacze-
nie dla mięśniowej przemiany materii. 
Dotyczy to przede wszystkim mięśnia 
sercowego. 
Witaminy grypy B mają głównie duże 
znaczenie w komórkowej przemianie 
materii jako cząstki składowe enzy-
mów. Regulują oddychaniem komór-
kowym w systemie nerwowym. Są one 
rozpuszczalne w wodzie, a organizm 
jest w stanie zmagazynować tylko nie-
wielkie ilości, dlatego należy je ciągle 
dostarczać gołębiom. Witaminy grupy B 
są dla gołębi ważne zorówno przed lo-
tami, jak również po wyjątkowo dużych 
wysiłkach.
Witamina C wspiera układ odpornoś-
ciowy. Pszede wszystkim przy dużych 
obciążeniach organizm nie syntetyzuje 
wystarczającej ilości wiatminy C. Z tego 
powodu w okresie zwiększonego stresu 
sensownym jest dodatkowe podanie wi-
taminy C (n.p. przez roztwór multiwita-
minowy Super Backsin).

Aminokwasy
Aminokwasy są częściami składowymi 
białek. Mają szczególne znaczenie przy 
budowie tkanki mięśniowej, tkanki 
łącznej, tzn. skóry, upierzenia oraz or-
ganicznej substancji kości. Spełniają 
również ważne zadanie odnośnie funk-
cji skurczu mięśni. Aminokwasy są wy-
korzystywane do budowy przeciwciał 
do obrony przed chorobami. Dwa 
niezbędne dla przemiany materii ami-
nokwasy to lizyna i metionina. 

Lizyna. Jako część składowa białek, 
spełania szczególne zadanie w mi-
tochondriach, które są siłowniami 
komórek. Jest również główną częścią 
składową ścięgien, ścianek naczyni-
owych oraz mięśni.
Metionina. Jest aminokwasem 
zawierającym siarkę, dlatego ma sz-
czególne znaczenie dla prawidłowego 
upierzenia. Metionina niweluje również 
niedobór  innych niezbędnych do życia 
aminokwasów i substancji, tym samym 
zamyka luki w przemianie materii.

Minerały i 
pierwiastki śladowe
Wapń. Największa ilość wapnia w 
organiźmie jest zmagazynowana 
w tkance kostnej. Jest tym samym 
niezbędną do życia częścią składową 
szkieletu. Odgrywa również ważną 
rolę przy skórczach mięśni oraz 
podrażnianiu nerwów. Wapń aktywuje 
również szereg enzymów trawiennych. 
Funkcje mięśnia sercowego oraz mięśni 
szkieletowych są również związane z 
występowaniem wystarczającej ilości 
wapnia w organiźmie. 
Fosfor. W odniesieniu do budowy sz-
kieletu, fosfor spelnia to samo zadanie 
co wapń. Ponadto fosfor udziela się w 
budowie wielu cząsteczek białkowych 
oraz enzymów. Fosfor ma szczególne 

znaczenie w przenoszeniu oraz maga-
zynowaniu energii. 
Magnez. Magnez jest również częścią 
składową układu kostnego. Jest również 
znany jako aktywator wielu enzymów 
trawiennych. Odgrywa też szczególną 
rolę w zakresie eneretycznym. Każdy 
transport energii w przemianie mate-
rii wymaga obecności jonów magnezu. 
Sterują one również skurczami mięśni. 
Ogólnie znane kurcze mięśni są typo-
wym objawem niedoboru magnezu w 
organiźmie. 
Sód. Ma duże znaczenie dla przenosze-
nia bodźców w włóknach mięśniowych. 
Ponadto ma pozytywny wpływ na różne 
systemy enzymów. Niedobór sodu u 
dorastających gołębi prowadzi do re-
dukcji syntezy białka i tłuszczy i tym 
samym do zaburzenia w rozwoju masy 
ciała.
Potas. Prawidłowe przesyłanie bodźców 
nerwowych, współgranie pomiędzy 
systemem nerwowym, a mięśniowym 
uzależnione jest od równowagi między 
wapniem, sodem a potasem.
Żelazo. Jest niezbędne do tworzenia 
krwi dla młodych, rosnących gołębi. 
Niedobór żelaza prowadzi do zmnie-
jszonego wrostu oraz zwiększonej 
podatności na różne infekcje. Ma też 
bardzo duże znaczenie dla transportu 
tlenu we krwi.
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Objaśnienia niektórych ważnych, specyficznych 
dla gołębi substancji czynnych i odżywczych.
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Cynk odgrywa znaczącą rolę w przemi-
anie materii skóry. Jest również aktywa-
torem enzymów.
Mangan jest ważny dla budowy szkie-
letu. Aktywuje również szereg enzymów 
trawiennych. Odgrywa również ważną 
rolę w zakresie płodności gołębii.
Siarka. Wchodzi w skład szere-
gu związków białkowych i odgrywa 
znaczącą rolę w tworzeniu się upierze-
nia. 
Miedź. Jest niezbędna do tworzenia 
się krwi oraz budowy różnych sys-
temów enzymów. Od obecności miedzi 
w organiźmie jest również uzależniona 
pigmentacja upierzenia.
Jod jest niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania tarczycy. Wchodzi w 
skład różnych hormonów i reguluje 
tym samym dużej mierze podstawową 
przemianę materii. 

Kobalt.  Jak też wiele innych pierwiast-
ków śladowych, odgrywa szczególną 
rolę jako aktywator enzymów trawi-
ennych. Ponadto jest częścią składową 
witaminy B₁₂, tym samym odgrywa 
pszede wszystkim w przemianie 
materii ważną rolę, kiedy dochodzi do 
niedoboru witaminy B₁₂. 

Enzymy.
Enzymy to biologiczne katalizato-
ry żywych komórek. Udzielają się we 
wszystkich biochemicznych procesach, 
zachodzących w organiźmie. Regulują 
usuwanie cząstek pokarmowych w prze-
wodzie trawiennym i odpowiadają też za 
budowę  substancji w organiźmie (np. 
mięśnia i tłuszcz). Bez współdziałania 
enzymów nie odbywają się żadne pro-
cesy przemiany materii. 

Kwasy huminowe.
Kwasy huminowe znajdują się w części 
humusowej gruntów bagnistych, 
powstałych w przeciągu tysięcy lat. Są 
to wielocząsteczkowe związki organi-
czne. Dzięki swej dobrej wartości ph, 
tworzą w przewodzie pokarmowym 
szczególne środowisko kwasowo-
zasadowe, które sprzyja optymalne-
mu wykorzystaniu substancji pokar-
mowych. 

Lecytyna.
To ważny emulgator do trawienia 
tłuszczy w organiźmie. Dzięki swemu 
mechanizmowi działania umożliwia 
efektowne zastosowanie tłuszczy w 
mieszankach paszowych. W przypad-
ku niedoboru lecytyny w przemianie 
materii, może dojść do niepożądanego 
obtłuszczenia wątroby. 
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Lepsze trawienie białek z Balance
Jeżeli nie ma prawidłowego trawienia białka, powstaje środowisko sprzyjające rozwojowi 
patogenów. 
Aldert Hiemstra odkrył dwie bakterie oczyszczające organizm z toksyn i grzybów. Są to 
bakterie ze specyficznych nasion. Po kilku tygodniach stosowania  metabolizm wraca do normy 
i organizm oczyszcza się z grzybów i toksyn. Stężenie bakterii jest możliwie najwyższe, co
 gwarantuje optymalną regenerację. Ten produkt to Backs Balance. 

Inteligentne bakterie
Bakterie i wirusy stają się coraz inteligentniejsze.  Mutują i uodparniają się na działanie 
leków. Ponadto szukają miejsc w organizmie, w których nie zabiją ich lekarstwa. Poprzez 
rozpylanie Backs AIR nad ptakami podczas karmienia, dobre bakterie trafiają do górnych 
dróg oddechowych, aż do worków powietrznych. 

Trychomonadoza, drogi oddechowe i problemy przewodu pokarmowego.
Trychomonadozie towarzyszą różne niekorzystne objawy chorobowe. Dlatego ważne jest 
niedopuszczenie do rozwoju choroby. W tym celu zostało stworzone TKK Nature. Testy 
wykazały, że po przeprowadzeniu kuracji, bakterie patogenne przestały być aktywne. 
TKK Nature oraz Backs Balance można podawać zarówno do wody jak też do karmy. Jednak 
nie wolno podawać ich razem w wodzie lub karmie. 

Przed pierwszym oblotem 
Przez 8 dni 10 kropel na 1l wody, następnie 4 krople na 1l wody . 
Nie podawać razem z Backs Balance. Lepiej podać Balance do karmy, Protection do wody. 

NATURALNE ROZWIĄZANIA
Zdrowia gołębi nie zapewni zabijanie bakterii i wirusów, 

lecz zahamowanie rozwoju patogenów przez usunięcie im pożywienia.

HARMONOGRAM ZDROWOTNY 
NA SEZON LOTOWY:
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NATURALNE	  ROZWIĄZANIA

Zabijanie	  bakterii	  i	  wirusów	  nie	  zapewni	  zdrowia	  gołębi,	  lecz	  zahamowanie
rozwoju	  patogenów	  przez	  usunięcie	  im	  pożywienia.

Lepsze	  trawienie	  białek	  z	  Balance
Jeżeli	  nie	  ma	  prawidłowego	  trawienia	  białka,	  powstaje	  środowisko	  sprzyjające	  
rozwojowi	  patogenów.	  
Aldert	  Hiemstra	  odkrył	  dwie	  bakterie	  oczyszczające	  organizm	  z	  toksyn	  i	  
grzybów.	  Są	  to	  bakterie	  ze	  specyficznych	  nasion.	  Po	  kilku	  tygodniach	  
stosowania	  	  metabolizm	  wraca	  do	  normy	  i	  organizm	  oczyszcza	  się	  z	  grzybów	  i	  
toksyn.	  Stężenie	  bakterii	  jest	  możliwie	  najwyższe,	  co	  gwarantuje	  szybką	  
regenerację,	  mimo	  to	  trzeba	  mieć	  cierpliwość.	  
Ten	  produkt	  to	  Backs	  Balance.	  

Inteligentne	  bakterie
Bakterie	  i	  wirusy	  stają	  się	  coraz	  inteligentniejsze.	  	  Mutują	  i	  uodparniają	  się	  na	  
działanie	  leków.	  Ponadto	  szukają	  miejsc	  w	  organizmie,	  w	  których	  nie	  zabiją	  ich	  
lekarstwa.	  Poprzez	  rozpylanie	  Backs	  AIR	  nad	  ptakami	  podczas	  karmienia,	  dobre	  
bakterie	  trafiają	  do	  górnych	  dróg	  oddechowych	  ,	  aż	  do	  worków	  powietrznych.
	  

Trychomonadoza,	  drogi	  oddechowe	  i	  problemy	  przewodu	  pokarmowego.
Trychomonadozie	  towarzyszą	  różne	  niekorzystne	  objawy	  chorobowe.	  Dlatego	  
ważne	  jest	  niedopuszczenie	  do	  rozwoju	  choroby.	  W	  tym	  celu	  zostało	  stworzone
TKK	  Nature.	  Testy	  wykazały,	  że	  po	  przeprowadzeniu	  kuracji,	  dotąd	  aktywne	  
bakterie	  przestają	  się	  ruszać,	  zamierają.	  
TKK	  Nature	  oraz	  Backs	  Balance	  można	  podawać	  zarówno	  do	  wody	  jak	  też	  do	  
karmy.	  Jednak	  nie	  wolno	  podawać	  ich	  razem	  w	  wodzie	  lub	  karmie.	  

Przed	  pierwszym	  oblotem	  
Przez	  8	  dni	  10	  kropel	  na	  1l	  wody,	  następnie	  4	  krople	  na	  1l	  wody	  .	  
Nie	  podawać	  razem	  z	  Backs	  Balance.	  Lepiej	  podać	  Balance	  do	  karmy,	  ProtecUon
do	  wody.	  

	  

Harmonogram	  zdrowotny	  na	  sezon	  lotowy:

Dzień	  po
locie

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Dzień
wkładania

TKK	  Nature
7ml	  /	  1l	  wody

TKK	  Nature
7ml	  /	  1l	  wody

TKK	  Nature
3ml	  /	  1l	  wody

Backs	  Balance
10ml/1l	  wody

Backs	  Balance
10ml/1l	  wody

Backs	  Balance
10ml/1l	  wody

Lub	  podać	  na	  karmę	  na	  20	  gołębi Lub	  podać	  na	  karmę	  na	  20	  gołębi
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Harmonogram	  zdrowotny	  Backs:

PROBLEMY
PASOŻYTNICZE:

PRODUKTY CZAS	  PODAWANIA

TRYCHOMONADOZA:	   TKK	  NATURE 2	  dni:	  7	  ml	  TKK	  Nature	  na	  1l	  wody.
Potem:	  	  10	  dni	  3	  ml	  na	  1l	  wody.

KOKCYDIOZA: TKK	  NATURE
I

BACKS	  BALANCE

1. dzień:	  TKK	  Nature	  7	  ml	  na	  1l	  wody.
2. 2.	  dzień:	  50	  ml	  Backs	  Balance	  na	  1l
wody.	  Potem	  podawać	  zamiennie	  (jak

wyżej)	  	  od	  4	  do	  6	  dni.

ROBAKI: TKK	  NATURE
I

BACKS	  BALANCE

1.	  dzień:	  TKK	  Nature	  7	  ml	  na	  1l	  wody	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2.	  dzień:	  Backs	  Balance	  50	  na	  1l	  wody.	  
Potem	  podawać	  zamiennie	  (jak	  wyżej)	  od	  4	  do	  6	  
dni.	  Po	  10	  dniach	  należy	  powtórzyć	  kurację.	  

PROBLEMY
BAKTERYJNE

PRODUKTY CZAS	  PODAWANIA

PARATYFUS	  –	  SALMONELLE: BACKS	  BALANCE
I

TKK	  NATURE

5	  –	  6	  dni	  50%	  wody	  i	  50%	  Backs	  Balance	  	  do	  
poidła.	  Potem	  1	  dzień	  TKK	  Nature	  7	  ml	  na	  1l	  
wody.	  Nastepnie	  	  stopniowo	  zmniejszać	  dawkę	  
Backs	  Balance	  aż	  do	  10	  ml	  na	  1l	  wody.	  

E-‐COLI BACKS	  BALANCE	  (1) 2	  dni	  Backs	  Balance	  50	  ml	  na	  1l	  wody.	  Następnie
przez	  4	  dni	  stopniowo	  zmniejszać	  dwakę	  aż	  do	  
10	  ml	  na	  1l	  wody.	  

DROGI	  ODDECHOWE: TKK	  NATURE	  (2)
I

BACKS	  AIR	  (3)

Przez	  4	  dni	  2	  x	  dziennie	  rozpylać	  Backs	  Air	  nad	  
gołębiami	  podczas	  karmienia.	  Następnie	  
powtórzyć	  operację	  przez	  4	  kolejne	  dni	  1x	  
dziennie.	  Do	  wody:	  2	  dni	  TKK	  NATURE	  7	  ml	  1l	  
wody.	  Następnie	  5	  dni	  3	  ml	  na	  1l	  wody.	  	  

(1)	  Zapobiega	  też	  odwodnieniu	  gołębi.
(2)	  Na	  dolne	  drogi	  oddechowe.
(3)	  Na	  górne	  drogi	  oddechowe.

23

HARMONOGRAM ZDROWOTNY BACKS:

(1) Zapobiega też odwodnieniu gołębi.
(2) Na dolne drogi oddechowe.
(3) Na górne drogi oddechowe.
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Przygotowanie	  do	  chowu

Ilość	  dni	  przed	   Dodatki	  na	  karmę Dodatki	  na	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
sparowaniem zwilżanie osuszanie 1l	  wody
15 TKK	  Nature	  –	  7ml
14 TKK	  Nature	  –	  7ml
13 TKK	  Nature	  –	  3ml
12 TKK	  Nature	  –	  3ml
11 TKK	  Nature	  –	  3ml
10 TKK	  Nature	  –	  3ml
9 TKK	  Nature	  –	  3ml
8 TKK	  Nature	  –	  3ml
7 TKK	  Nature	  –	  3ml
6 TKK	  Nature	  –	  3ml
5 Weizenkeimöl	  –	  olej	  z	  

kiełków	  pszenicy
VI-‐SPU-‐MIN TKK	  Nature	  –	  3ml

4 Dorsch-‐Lebertran-‐	  tran	  
wątrobowy	  z	  dorsza

Z+M	  2011 TKK	  Nature	  –	  3ml

3	   Weizenkeimöl	  –	  olej	  z	  
kiełków	  pszenicy

VI-‐SPU-‐MIN 50ml	  Backs	  Balance

2 Dorsch-‐Lebertran-‐	  tran	  
wątrobowy	  z	  dorsza

Z+M	  2011 50ml	  Backs	  Balance

1 Weizenkeimöl	  –	  olej	  z	  
kiełków	  pszenicy

VI-‐SPU-‐MIN 40ml	  Backs	  Balance

Łączenie	  w	  pary	   Dorsch-‐Lebertran-‐	  tran	  
wątrobowy	  z	  dorsza

Z+M	  2011 30ml	  Backs	  Balance

1	  dzień	  po Weizenkeimöl	  –	  olej	  z	  
kiełków	  pszenicy

VI-‐SPU-‐MIN 20ml	  Backs	  Balance

2	  dzień	  po Dorsch-‐Lebertran-‐	  tran	  
wątrobowy	  z	  dorsza

Z+M	  2011 10ml	  Backs	  Balance
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Hodowla	  młodych	  

Dodatki	  na	  karmę Dodatki	  na
zwilżanie osuszanie 1l	  wody

Od	  8	  dnia	  życia Backsi-‐Gen VI-‐SPU-‐MIN	  
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza Z+M	  2011
Lecithin	  + VI-‐SPU-‐MIN	   Balance	  10ml
Backsi-‐Gen Z+M	  2011
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza VI-‐SPU-‐MIN	  
Lecithin	  + Z+M	  2011 Balance	  10ml
Backsi-‐Gen VI-‐SPU-‐MIN	  
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza Z+M	  2011
Lecithin	  + VI-‐SPU-‐MIN	   Balance	  10ml
Backsi-‐Gen Z+M	  2011
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza VI-‐SPU-‐MIN	  
Lecithin	  + Z+M	  2011 Balance	  10ml
Backsi-‐Gen VI-‐SPU-‐MIN	  
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza Z+M	  2011
Lecithin	  + VI-‐SPU-‐MIN	   Balance	  10ml
Backsi-‐Gen Z+M	  2011
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza VI-‐SPU-‐MIN	  
Lecithin	  + Z+M	  2011 Balance	  10ml
Backsi-‐Gen VI-‐SPU-‐MIN	  
Lebertran	  -‐	  Tran	  wątrobowy	  z	  dorsza Z+M	  2011
Lecithin	  + VI-‐SPU-‐MIN Balance	  10ml

25

PRZYGOTOWANIE DO CHOWU

HODOWLA MŁODYCH
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Plan karmienia firmy Backs
Plan karmienia na sezon lotowy 

dla gołębi młodych i starych.
Już podczas pierwszego lotu treningowego gołębie powinne znajdować się w idealnej formie. Z tego powodu
zalecamy już tydzień przed pierwszym lotem treningowym zacząć podawać Omega-Plus-Öl i Race 2010
aby wystarczająco wcześnie pobudzić przemianę materii gołębii. Na sezon lotowy zalecamy mieszanki Ma-
tador Premium Reise (mieszanka lotowa premium), Premium Start (mieszanka startowa) oraz Turbo
Fettmischung (mieszanka tłusta – turbo). Plany karmienia do karm Matador można zamówić bezpłatnie pod
numerem telefonu: 785 001 888, lub wysłać e-mail pod adres mikoszekkrystian@op.pl. 

Dzień Dodatki do karmy 
podawane rano lub wieczorem

Dodatki 
do wody

Niedziela
Dzień lotu

Ponied-
ziałek

Wtorek

Środa

Czwar-
tek

Piątek

Sobota

Karmę zwilżyć preparatem Glut-Amin,
osuszyć preparatem Magnesin

Karmę zwilżyć olejkiem Omega-Plus-Öl,
osuszyć preparatem RACE 2010

Karmę zwilżyć olejkiem Omega-Plus-Öl,
osuszyć preparatem RACE 2010

Karmę zwilżyć olejkiem Omega-Plus-Öl,
osuszyć preparatem RACE 2010

Karmę zwilżyć olejkiem Omega-Plus-Öl,
osuszyć preparatem Extra Energie

Karmę zwilżyć olejkiem Omega-Plus-Öl,
osuszyć preparatem Extra Energie

Dzień wkładania

Backs Tee

Backs Tee

Glut-Amin

Glut-Amin
Zawiera witaminy grupy B, 

elektrolity i aminokwasy
niezbędne odbudowy mięśni!

Omega-Plus-Öl 
Zawiera dodatkową
porcję tłuszczów!

Magnesin
Reguluje gospodarkę
wodną i zapobiega
skurczom mięśni!

RACE 2010 
Przyspiesza 
przemianę 

materii!

Extra Energie
Zawiera extra-

porcję węglowoda-
nów!

Backs Tee
Działa oczyszc-
zająco i wspo-
maga szybki

powrót gołębi do
szczytowej formy!

✃



26 KATALOG PRODUKTÓW 2011

Wskazówki do planu karmienia firmy Backs.
Plan karmienia na sezon lotowy dla gołębi młodych i starych

po ciężkim locie, podczas którego gołębie straciły dużo masy ciała, zaleca się
dodatkowe podanie do karmy Backs Protein Plus, zawierającego białko zwierzęce,
w celu odbudowy umięśnienia. 

co trzy tygodnie powinno się przez pierwsze dwa dni po
locie podawać Backs Sojaöl & Oregano zamiast olejku
Omega-Plus-Öl, aby zapobiec zasiedleniu szkodliwych bak-
terii w jelitach. W zastępstwie za Backs Sojaöl & Oregano
można podać do wody Backs Gluco-Dex & Oregano.

na początku tygodnia można zamiast Omega-Plus-Öl, zastosować do zwilżenia
karmy naszą popularną odżywkę dla jelit Backs Moorkonzentrat.

Jeżeli gołębie mają często problemy z górnymi drogami odde-
chowymi, zaleca się regularne podawanie preparatu Backs Usnea. 

po kuracji antybiotykowej zaleca się podanie specyficznych dla
gołębii bakterii kwasu mlekowego TS-6, aby możliwie najszybciej od-
budować pozytywną florę bakteryjną jelit. 

Również podczas sezonu lotowego gołębie potrzebują minerały. Zaleca się, aby codziennie po-
dawać świerze minerały, ponieważ wtedy gołębie znacznie chętniej je jedzą. Minerały takie jak
VI-SPU-MIN bądź Terra-Mineral można na początku tygodnia wmieszać razem z RACE 2010 do
karmy.

Theodor Backs GmbH
31547 Rehburg-Loccum

Konsultant: Krystian Mikoszek • tel.: (0785) 001888 • e-mail: mikoszekkrystian@op.pl
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Pierzenie	  –	  plan	  karmienia	  (na	  20	  gołębi)

Dzień Karma Woda
Poniedziałek Backsi-‐Gen,	  5ml

Z+M	  2011,	  2g
Schwefelblüte,	  1	  płaska	  miarka

Glut-‐Amin	  10ml	  na	  1l	  wody

Wtorek
Środa Lecithin+,	  5ml

Z+M	  2011,	  2g
Protein	  Plus,	  6g

Backs	  Balance	  10ml	  na	  1l	  wody

Czwartek
Piątek Backsi-‐Gen,	  5ml

Z+M	  2011,	  2g
Schwefelblüte,	  1	  płaska	  miarka

Glut-‐Amin,	  10ml	  na	  1l	  wody

Sobota
Niedziela Lecithin+,	  5ml

Z+M	  2011,	  2g
Protein	  Plus,	  6g

Backs	  Balance	  10ml	  na	  1l	  wody

-‐	  Dodatki	  należy	  podawać	  raz	  dziennie	  wieczorem	  do	  karmy.

-‐	  Niniejszy	  plan	  karmienia	  należy	  stosować,	  aż	  odrośnie	  ostatnia	  lotka	  palczasta.	  

	  -‐Jeżeli	  w	  gołębniku	  występują	  często	  problemu	  z	  kokcydiami,	  można	  zamiast	  Backsi-‐Gen,	  zastosować
Backs	  Sojaöl&Oregano.	  

-‐	  Jeżeli	  w	  gołębniku	  występują	  często	  problemy	  z	  drogami	  oddechowymi,	  należy	  dodatkowo	  raz	  w	  
tygodniu	  podać	  5ml	  Usnea	  Barbata	  na	  1l	  wody.

-‐	  W	  celu	  oczyszczenia	  krwi	  i	  wątroby	  należy	  podawać	  Herbatę	  Backs	  Tee	  przez	  1	  tydzień.

-‐	  W	  celu	  polepszenia	  ogólnego	  samopoczucia,	  można	  raz	  w	  tygodniu	  podać	  Backs	  Mikrobio]kum	  
10ml	  na	  1l	  wody.

-‐	  W	  celu	  polepszenia	  ogólnej	  kondycji	  jelit	  można	  przez	  tydzień	  czasu	  podawać	  TS-‐6	  Plus	  (5g	  na	  20	  
gołębi)	  zamiast	  Schwefelblüte	  i	  Protein	  Plus.

28

PIERZENIE – PLAN KARMIENIA (NA 20 GOŁĘBI)

�  Dodatki należy podawać raz dziennie wieczorem do karmy.
�  Niniejszy plan karmienia należy stosować, aż odrośnie ostatnia lotka palczasta. 
� Jeżeli w gołębniku występują często problemu z kokcydiami, można zamiast Backsi-Gen, 
 zastosować Backs Sojaöl&Oregano. 
�  Jeżeli w gołębniku występują często problemy z drogami oddechowymi, należy 
 dodatkowo raz w tygodniu podać 5ml Usnea Barbata na 1l wody.
�  W celu oczyszczenia krwi i wątroby należy podawać Herbatę Backs Tee przez 1 tydzień.
�  W celu polepszenia ogólnego samopoczucia, można raz w tygodniu podać 
 Backs Mikrobiotikum 10ml na 1l wody.
�  W celu polepszenia ogólnej kondycji jelit można przez tydzień czasu podawać 
 TS-6 Plus (5g na 20 gołębi) zamiast Schwefelblüte i Protein Plus.

KATALOG PRODUKTÓW 2018



Tu kupisz produkty fi rmy Backs

Karmimy z systemem

Zamów bezpłatnie nasz katolog 
produktów oraz plany karmienia.

Theodor Backs GmbH
Alter Bahnhof 4
31547 Rehburg-Loccum
OT Münchehagen
www.taubenbacks.de 

Doradca klienta:
Krystian Mikoszek
Tel.: 785 001 888
e-mail: mikoszekkrystian@op.pl



Theodor Backs GmbH
Alter Bahnhof 4 · 31547 Rehburg-Loccum
OT Münchehagen
www.taubenbacks.de 

OVIGOR Sp. z o. o.
Ul. Gawędy 70 · 45-111 Opole
Tel.: 77 453 15 71
ovigor@ovigor.com.pl
www.ovigor.pl

Tu kupisz produkty fi rmy Backs

Karmimy z systemem

Zamów bezpłatnie nasz katolog 
produktów oraz plany karmienia.


