Op weg naar succes!

Alleen topkwaliteit is goed genoeg om
een kampioen te kweken.
Een optimale verzorging tijdens de rui vormt de eerste stap tot toekomstig succes. Enkel (kweek)duiven in een uitstekende conditie
kunnen ons generaties jonge duiven schenken, die uitgroeien tot toekomstige kampioenen. Voorbereidend aan de koppeling is een
bezoek aan een dierenarts aangewezen om ziekten te voorkomen of uit te sluiten die aanleiding geven tot onbevruchte eieren en/
of sterfte bij pas uitgekomen jongen. Bijlichten en voorkoppelen zijn eveneens nuttige tips die kunnen bijdragen tot een zorgeloze
winterkweek.
BEYERS heeft enkele veelzijdige en evenwichtige kwaliteitsmengelingen en BEYERS PLUS Condition & Care producten ontwikkeld
die de specifieke behoeften van duiven in de kweekperiode volledig in balans trachten in te vullen. Bij de samenstelling van onze
kweekmengelingen trachten we alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding aan te leveren (=hoge biologische waarde van
het eiwit) en rekening te houden met de verteerbaarheid van de mix van peulvruchten, granen en kleinere vetrijke zaden en tevens
voldoende darmvulling (= ruwe vezels) te voorzien.
Enkele van onze Condition & Care produkten (bv grit-en mineraalmengsels) leveren de noodzakelijke mineralen en sporenelementen.
Door deze combinatie in de voeding blijven de kwekers veel levendiger en hebben schijnbaar niet of nauwelijks te lijden onder het
grootbrengen van meerdere rondes jongen.

BEYERS Premium Super Kweek - 20 kg
•
•
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

55,1 %
17,1 %
5,7 %

Hoogwaardige bestanddelen zoals kleine cribbs mais en getoaste soja, als bron van licht
verteerbare eiwitten, met een optimale voedingswaarde en opname.
Specifiek afgestemd op de behoeften in de kweekperiode.

Ingrediënten: Kleine cribbs maïs, soya getoast, peenerwten , dari extra wit, sorgho extra rood, tarwe wit, erwten
klein geel, cardy , erwten dunpeas , erwten maple peas , popcorn maïs , vitsen, winterpeas, linzen, katjang idjoe,
boekweit.

BEYERS Kweek Galaxy - 25 kg
•
•
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
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53,7 %
16,9 %
7,4 %

Combineert een hoog eiwitgehalte men een hoog vetgehalte en staat garant voor jonge duiven
die perfect opgroeien en een enorm zacht verenpak ontwikkelen.
Uiterst veelzijdige mengeling met kleine cribbs mais, bordeau mais, kleine erwten, katjang idjoe,
getoaste soja en een breed scala aan vetrijke zaden.

Ingrediënten: kleine cribbs mais, peenerwten, sorgho wit, soya getoast, sorgho rood, tarwe wit, erwten klein
geel, cardy, erwten maple peas, erwten dunpeas, mais bordeaux, vitsen, linzen, haver gepeld, mariendistel,
witzaad, boekweit, zilvervliesrijst, gepelde zonnepitten, kempzaad, paddy rijst, koolzaad, kadjang idjoe, lijnzaad,
sesamzaad.

BEYERS Elite 7/40 Enzymix MS Opkweek - 20 kg
•
•
Koolhydraten

52,3 %
16,6 %
5,6 %

Ruw eiwit
Ruw vet

Hoogwaardige kweekmengeling, verrijkt met enzymen voor een optimale vertering, maximale
opname van voedingsstoffen en reductie van de mest.
Ideaal voor de opgroei van de jongen en minder conditieverlies bij de kweekduiven.

Ingrediënten: peenerwten, erwten klein geel, tarwe wit, sorgho wit, kleine cribbs mais, popcorn mais, vitsen,
cardy, kempzaad, erwten maple peas, paddy rijst, soya getoast.

BEYERS 49 - Olympia Kweek & Jonge Duiven met kleine maïs - 25 kg
•
•

Hoogwaardige kweek- en jonge duiven mengeling met popcorn en merano maïs.
Ideaal voor de kweek en de opgroei van jonge duiven.

Ingrediënten: witte tarwe, erwten dunpeas, dari, extra rode sorgho, popcorn maïs, vitsen, kleine gele erwten,
Koolhydraten

55,7 %
15,4 %
5,1 %

Ruw eiwit
Ruw vet

kleine groene erwten, Sorgho rood, cardy, gestreepte zonnebloempitten, merano maïs, lijnzaad, winterpeas,
koolzaad.

RECOVERY - SUPPORT

SUPPORT

plus

RECOVERY
Eiwitpreparaat

E-VITOL
Tarwekiemolie rijk aan vitamine E

•

•

•
•

•

Voor een sneller herstel na de vlucht en om de
hoge eiwitbehoefte van azende duiven en hun
opgroeiende jongen te voorzien.
Bevat guanidine-azijnzuur voor een sneller herstel
van de spieren.
Rijk aan vitamines (B1-B2-B3-B12-C-E-PP) en
mineralen (Kalium, Natrium, Fosfor, Magnesium en
Calcium).
Bevat groene thee extract ter ondersteuning van
het immuunsysteem.

600gr

•

Bevordert de geslachtsdrift en verbetert daarmee
het kweekresultaat.
Bron aan essentiële onverzadigde vetzuren.

Gebruiksaanwijzing: 15 ml / 1 kg voer
•
Kweekseizoen: vanaf 14 dagen voor het koppelen
tot na het leggen van de eieren : 3 x per week
•
Sportseizoen: Als stimulans voor de weduwnaars
daags voor de inkorving

150ml

Gebruiksaanwijzing: 20 gr / 1 kg voer
•
Kweekseizoen: 1 x per week
Sportseizoen: 1 x per week (de dag van thuiskomst)
•

SUPPORT

SUPPORT
DELI MULTIMIX
Mineraalmengsel bestaande
uit maagkiezel, zeeschelpen,
oesterschelpen, zeewierkalk, roodsteen,
silex, leem en kruiden.

plus

MINERAL
Mineraal en sporen-elementen preparaat
•

400ml

Aangewezen ter ondersteuning bij zware
inspanningen, waarin mineraaltekorten kunnen
ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens de kweek en het
opgroeien van de jongen, in herstelperiodes, bij
vermoeidheid na de vlucht en tijdens de rui.

Gebruiksaanwijzing: 5 ml / 2 l drinkwater of 1 kg voer
•
Kweek-en ruiseizoen: 2 à 3 dagen per week
•
Sportseizoen: 2 à 3 dagen per week
•
Na medische behandeling: 2 à 3 dagen per week

•
•

5kg

•

Rijk aan vitaminen, mineralen en sporenelementen.
Om de duiven in conditie te houden tijdens de
kweek en een perfecte opgroei van uw jongen te
verzekeren
Verhoogt de vitaliteit en conditie.

Gebruiksaanwijzing: 20 gr / 1 kg voer
•
Het hele jaar: dagelijks een kleine hoeveelheid
(5 gram per duif) vers verstrekken
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