Op weg naar succes!

De voorbereiding op het sportseizoen.
Oude duiven
Hoe stoom ik ze klaar na een lange winter, wanneer de duiven weinig of geen trainingen hebben afgewerkt en er meestal wat overgewicht
aanwezig is? Vetten die opgeslagen zijn in lever en spieren moeten uit het duivenlichaam verdwijnen.
Om het metabolisme wakker te schudden en op gang te brengen is het belangrijk dat wij de duiven hierbij helpen met aangepaste
voeding. Eiwitten (= bouwstoffen) en vetten (=energie) zijn hierbij minder noodzakelijk. Lichte en eiwitarme mengelingen met voldoende
buikvulling (= ruwe celstof) en voldoende koolhydraten, om de eerste (korte) trainingen aan te kunnen, zijn ideaal. De duiven zullen zo
op natuurlijke wijze vooral mooie, zuivere en doorbloede borstspieren vertonen en spontaan meer vlieglust vertonen.
Wanneer de trainingsduur langer wordt, kunnen we dan extra vetten aanleveren door geleidelijk de BEYERS sportmengeling toe te
voegen, vooraleer volledig over te schakelen op één van onze sportmengelingen met bijbehorend voederschema. Idealiter wacht men
hiermee tot net voor de start van het sportseizoen.
BEYERS heeft enkele veelzijdige en evenwichtige kwaliteitsmengelingen (licht, eiwitarm en met voldoende koolhydraten) en BEYERS
Condition & Care producten ontwikkeld die de specifieke behoeften van duiven in de voorbereiding van het sportseizoen volledig in
balans trachten in te vullen.

BEYERS Premium Vandenabeele - 20 kg
•
•

Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet

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

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.

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

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 Sport Light Galaxy - 25 kg
•
•
•
Koolhydraten
Ruw eiwit
Ruw vet
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54,2 %
12,5 %
10,9 %

Licht verteerbaar en toch uiterst energierijke sportmengeling, ideaal voor vluchten < 400 km
Principe paddy-dari-cardy aangevuld met 4 verschillende maïssoorten, vetrijke zaden en granen
Perfecte eiwitbalans, voorkomt een terugval na een 7-tal vluchten

Ingrediënten: sorgho wit, paddy rijst, cardy, kleine cribbs mais, mais cribbs, mais bordeaux, maïs merano, tarwe
wit, haver gepeld, gerst gepeld, gepelde zonnepitten, kempzaad, millet wit, koolzaad, kadjang idjoe, kanariezaad,
lijnzaad, vitsen, mariendistel.

Herba Zyma
100% natuurlijk conditiepreparaat, rijk aan mineralen,
kruidenextracten, enzymen en organische zuren
•
•

SUPPORT

yearround

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:
• Het hele jaar:
• Sportseizoen:

5 ml / 2 l drinkwater
2 x per week
bij voorkeur 2 eerste dagen na thuiskomst

1000 ml

Garlic Juice
Knoflooksap
SUPPORT
•
•

yearround

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

Gebruiksaanwijzing:
• Het hele jaar:

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

400 ml

Urtica-Chlorella Mineral Mix
Mineraalmengsel met hoogwaardige grit-, schelpen-, kiezel- en
kleiproducten, aangevuld met planten en olierijke zaden. Het unieke aan
Urtica Chlorella Mineral Mix is de toevoeging van brandnetel en Chlorella.
•
•
•

5 kg

SUPPORT

yearround

Brandnetel (botanische naam= Urtica Dioica) staat bekend om zijn bloedzuiverende en antiallergische
eigenschappen. Het bevordert de afscheiding van zuren en afvalstoffen uit de spieren.
De zoetwateralg Chlorella staat op zijn beurt bekend om het hoge gehalte aan chlorofyl en heeft een
eiwitgehalte van 60%. Deze eiwitten dragen bij aan de spieropbouw van uw duiven.
Dit in combinatie met de grit- en kleiproducten en de kleinzaden zoals hennep (rijk aan vetten en eiwitten),
lijnzaad (rijk aan vetten) en quinoa (rijk aan ijzer en magnesium), maakt Urtica Chlorella Mineral Mix tot een
zeer veelzijdig product.

Gebruiksaanwijzing:
• Kweek, sport en ruiseizoen:
• In rustperiodes:

dagelijks tot 10% van het dagrantsoen
dagelijks tot 5% van het dagrantsoen
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