De ruiperiode:

de eerste stap naar succes.
De rui is één van de belangrijkste, maar ook moeilijkste periode

ruwe vezels, zodat de duiven niet te dik worden, aangezien

voor uw duiven. Op korte tijd moeten duiven, zeker indien ze

duiven die te zwaar zijn ook minder goed ruien.

verduisterd en/of bijgelicht zijn, hun verenpak grotendeels
vernieuwen. Hiertoe hebben ze eiwitten en aminozuren nodig

Uitgebalanceerde BEYERS kwaliteitsmengelingen en een

voor bouw van sterke veren en vetten opdat het verenpak

kwalitatief aanbod van aanvullende BEYERS PLUS Condition &

mooi glanzend en zacht wordt. Daarnaast moeten we de ideale

Care producten spelen optimaal in op de specifieke behoeften

balans vinden tussen al deze voedingsstoffen en voldoende

van de duiven in deze periode.

SUPPORT - CONDITION

AMINO plus

RECOVERY - SUPPORT

N° 10

HERBA PURI-T

N° 20

Vloeibare duiventhee opgelost in
organische zuren, versterkt met mineralen
en vitaminen.

Complex van alle essentiële
aminozuren en vitaminen.
• Om duiven in topvorm te brengen.
• Tijdens de rui wanneer de behoefte aan
aminozuren en zwavelhoudend aminozuur
methionine het hoogst is, vanwege de
bouw van een nieuw verenpak.
Gebruiksaanwijzing:
30 ml / 2 l drinkwater of 1 kg voer
• Sportseizoen: 2 x per week
400 ml • Ruiseizoen: 1 x per week

• Ondersteuning van het recuperatievermogen na ziektes en uitputtende
vluchten.
• Bevordert een optimale conditie en hogere
weerstand.
Gebruiksaanwijzing:
5 ml / 2 l drinkwater
500 ml • Sportseizoen: dag na thuiskomst
• Voorjaar en ruiseizoen: 7-dagen kuur

SUPPORT

SUPPORT

RUIVERSTERKER

N° 3

SUPRA RUI

Mengeling van wildzaden en
oliehoudende zaden.

Zeer goed verteerbare geëxtrudeerde
korrel ter ondersteuning van de rui.

• Ter ondersteuning van de rui.
• Ter bevordering van sterke en
zachte veren.

• Bevat alle essentiële bouwstenen voor
een nieuw, soepel en zacht verenkleed.
• Draagt
bij
tot
een
goede
stofwisseling, die ervoor zorgt dat de
pluimen optimaal ingroeien.
• Bevat de ideale verhouding van
omega 3-6-9 vetzuren.
• Extra lecithine toegevoegd ter
bevordering van resorptie in de
darm van vetten en vet oplosbare
vitaminen. Lecithine heeft ook een
lever zuiverende werking.

Gebruiksaanwijzing:
3 kg / 100 kg voer
• Ruiseizoen: dagelijks verstrekken
2 kg

3 kg

Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as
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Ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Ruwe as
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Gebruiksaanwijzing:
2 kg / 80 kg voer
• Ruiseizoen: dagelijks verstrekken

