Op weg naar succes!

De winter en rustperiode.
Na het ruien van de laatste slagpen, moeten de duiven terug even naar de natuur worden gebracht. Tijdens deze periode gaan we
de kweekduiven voorbereiden voor de kweek en de vliegduiven gaan een langere periode in rust. Deze rustperiode (herfst/winter)
leent zich er toe om de duiven te ontlasten van al wat tijdens het sportseizoen en de daaropvolgende ruiperiode mogelijks te veel werd
gevoederd. Door vezelrijk voer (bv gerst, paddy rijst, cardi, gepunte haver, gestreepte zonnepitten,…) worden de darmen als het ware
gereinigd en ontstaat er een nieuwe darmflora. Hierdoor worden voedingsstoffen nadien beter opgenomen.
In deze rustperiode is er ook minder behoefte aan vetten (= energie) en zijn eiwitten (=bouwstoffen) in het voer minder noodzakelijk.
Onze BEYERS Rust/Wintermengeling werd ontwikkeld om deze combinatie aan behoeften in deze periode perfect in balans in te vullen
(eiwitarm, vezelrijk en matig in vetten). Een combinatie van
BEYERS Premium Vandenabeele of BEYERS 7/48 Enzymix Modern System Recup met BEYERS Rui Methionine Actief is tevens een
alternatief om de duiven deze periode perfect te laten doorkomen.
Uit ons BEYERS PLUS Condition & Care assortiment selecteerden wij enkele referenties die in deze rustperiode een toegevoegd waarde
bieden om de duiven in perfecte conditie doorheen deze periode te loodsen en voor te bereiden op de kweek of het sportseizoen.

BEYERS Rust/Winter Mengeling - 25 kg
•
•
•
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

63,6 %
10,9 %
5,4 %

Basismengeling voor duiven in de winterperiode.
Bevat 22% gerst om de duiven mooi op gewicht te houden en is door de gerst en paddy rijst rijk
aan vezels om de darmen van de duiven op te schonen.
Ook te gebruiken in andere rustperiodes.

Ingrediënten: gerst, haver gepunt, cribbs maïs, tarwe, sorgho rood, dari, paddy rijst, merano maïs, popcorn maïs,
gestreepte zonnebloempitten, cardy, lijnzaad, millet, koolzaad, kadjang Idjoe.

BEYERS Premium Vandenabeele - 20 kg
•
•

Licht verteerbare en eiwitarme sportmengeling, rijk aan koolhydraten en vetten
Hoogwaardige granen (paddy-dari-cardy) en hoog gehalte kleine cribbs maïs

Ingrediënten: kleine cribbs mais, paddy rijst, dari extra wit, cardy, kadjang idjoe, tarwe wit, sorgho extra rood,
haver gepeld, gerst, raapzaad, lijnzaad, boekweit.
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

56,0 %
10,7 %
8,5 %

BEYERS 7/48 Elite Enzymix MS Recup - 20 kg
•
•
•
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

46

65,8 %
10,8 %
4,6 %

Eiwitarme en een licht verteerbare mengeling voor het sportseizoen
Het is een ideale samenstelling ter bevordering van het herstel van de duiven na een vlucht
Bevat gepelde gerst en haver om de opname te optimaliseren door het gehalte vezels te
beperken

Ingrediënten: gerst gepeld, kleine cribbs mais, paddy rijst, tarwe wit, sorgho wit, duivenrijst, haver gepeld, cardy,
sorgho extra rood, kanariezaad, millet geel, kadjang idjoe.

BEYERS Rui Methionine Actief - 25 kg
•
•

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

62,0 %
12,8 %
5,1 %

Ruimengeling voor duiven met Franse cribbs maïs en toegevoegde methionine.
Bevat een hoog gehalte aan oliehoudende zaden voor een glanzend en zacht verenpak en met
toegevoegde methionine, een zwavelhoudend aminozuur, voor een perfecte rui.

Ingrediënten: cribbs maïs, tarwe, dari, sorgho rood, gerst, gele erwten, groene erwten, kanariezaad, koolzaad,
duivenrijst, gepelde haver, vitsen/wikken, cardy, gele millet, kempzaad.

SUPPORT

HERBA ZYMA
100% natuurlijk conditiepreparaat, rijk aan mineralen, kruidenextracten, enzymen en organische
zuren
•
•

1L

Helpt om de zuurtegraad in de krop op peil te houden en schadelijke bacteriën in de krop uit te schakelen.
Ter ondersteuning van de spijsvertering en de natuurlijke weerstand.

Gebruiksaanwijzing: 5 ml / 2 l drinkwater
•
Het hele jaar: 2 x per week
Sportseizoen: bij voorkeur 2 eerste dagen na thuiskomst
•

SUPPORT

LOOKSAP
Knoflooksap
•
•

Ondersteuning van de stofwisseling en versterking van de natuurlijke weerstand.
Bloedzuiverend effect.

Gebruiksaanwijzing: 40 ml / 2 l drinkwater of 1 kg voer
•
Het hele jaar: 1 à 2 x per week
(tijdens sport: bij voorkeur begin van de week)

400ml

SUPPORT

MULTI MINERAL MIX
All-in one voedingssupplement: mineraalmengsel, kleine zaden,
vitaminen mix en verrijkt met anijs.
•

Bevat belangrijke bouwstoffen, vitaminen en mineralen voor een topconditie gedurende het ganse jaar.

Gebruiksaanwijzing:
•
Dagelijks een kleine hoeveelheid (maximaal 10% van het dagrantsoen)
•
Vers ter beschikking stellen.

25kg
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