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BIJKOMENDE INFO

Na de kweek/Rui en tot voor het opleren adviseren wij om dagelijks de Winter/Rust N°16 mengeling te verstrekken. Ideaal tegen het aanvetten en voor een gezonde 
donsrui. Vanaf het opleren kunt u dan overschakelen op: voor de duivers Premium Power Relax N°183  en voor de duivinnen  1/2 Relax en 1/2 Zuivering Casaert N°418. 
Het is ook aangewezen om in deze periode uw duiven te laten vaccineren en door de dierenarts te laten onderzoeken op sluimerende besmettingen.

Om voldoende weerstand, conditie en vliegritme te bekomen raden wij aan om de volgende supplementen uit ons STAR gamma te verstrekken:

• Dagelijks toedienen van 5 ml/liter water PhBlueStar in het drinken (dosis verhogen indien ideale ph 4-5 niet 
 is bereikt, zie gebruiksaanwijzing). Dit voor een perfecte drinkwater hygiëne.
• 2 x per week BactoStar 10 g/kg duivenvoer binden met 10 ml BronchoStar bij elke voederbeurt. 
 De combinatie van probiotica en ontsmettende werking verhoogt de weerstand.
• 2 x per week 10 ml/Kg. FlexiStar bij elke voederbeurt. 
 Dit om scheefvliegen te voorkomen bij het opdrijven van de trainingsduur.

BELANGRIJK
Dagelijks een verse lepel Super Grit Mix te verstrekken voor elke duif na elke voederbeurt.

OPGEPAST
Dit is enkel een leidraad, indien u merkt dat uw duiven niet genoeg eten of recupereren (verminderde vlieglust)kan er medisch iets niet in orde zijn. 
Neem bij twijfel contact op met onze specialisten of uw dierenarts.
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BIJKOMENDE INFO

Opbouw om te pieken op de fond en marathon:
• Bij het opleren en eerste snelheidsvluchten; 
 elke maaltijd Relax maar in het begin van de week gerantsoeneerd   
 voor de duivinnen. 
• Enkel bij slechte of harde vluchten Relax gerantsoeneerd bij 
 thuiskomst, ’s avonds volle bak half Dynamik/half Relax. 

Vanaf halve fond (+ 300 km) 1 nacht mand:
• Thuiskomst: Relax gerantsoeneerd, ’s avonds volle bak half 
 Dynamik / half Premium Power Kweek.
• Begin van de week Relax, maar gerantsoeneerd voor de duivinnen.
• Dag voor de inkorving ’s avonds volle bak Dynamik voor de duivers, 
 volle bak half Dynamik/half Relax voor de duivinnen.
• Dag van de inkorving ’s morgens Relax en bij vooruitzicht van zware  
 vlucht of dag overzitten te vervangen door Top Energy.

Vanaf wekelijkse Zware halve fond (+ 400 km) 2 nachten mand:
• Thuiskomst(zaterdag):  Relax gerantsoeneerd, ’s avonds volle bak half Dynamik/half 
 Premium Power Kweek. Bij zware of slechte vlucht ook de volgende ochtend.
• Zondag en maandag: Relax maar naar gelang de moeilijkheid van de vorige vlucht 
 gerantsoeneerd voor de duivinnen.
• Dinsdag: 1/2 Relax en 1/2 Dynamik gerantsoeneerd ‘s morgens en ’s avonds.
• Woensdag: s ’morgens Dynamik volle bak tot ze gaan drinken, en ’s avonds enkel als ze 
 nog getraind hebben! Als ze ‘s morgens al goed aanvoelen en ze niet veel eetlust vertonen  
 geef ze dan ’s avonds niets zodat ze zeker nog donderdagmorgen eten.
• Donderdag, dag van de inkorving: s ’morgens Dynamik volle bak maar na een uur 
 wegnemen, in de late namiddag Top Energy.
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