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BEYERS PREMIUM MENGELINGEN
THE QUALITY OF THE CHAMPIONS - DE KWALITEIT VAN DE KAMPIOENEN

Kwalitatief gezien de overtreffende trap binnen het BEYERS gamma. In de premium mengelingen is de nadruk gelegd op 
kleinere graansoorten, zoals kleine cribbs maïs en kleine erwten, in combinatie met soja om een optimale opname van de 
granen te garanderen. Wie kiest voor PREMIUM mengelingen kiest ervoor om geen geld meer weg te gooien door granen die door 
de duiven uit de voederbak worden gegooid. Bovendien is de samenstelling van deze mengelingen zodanig dat er sprake is van een 
optimale voedingswaarde, waardoor u het uiterste uit de kwaliteiten van uw duiven kunt halen.

BEYERS PREMIUM YOUNGSTERS – 20 KG

• Een combinatie van granen en zaden waar jonge duiven, vanaf ± 5-6 weken na het spenen, 
behoefte aan hebben om verder te kunnen uit groeien tot jonge volwassen duiven tijdens hun 
eerste levensjaar. 

• Een mengeling met hoog benutbare eiwitten (=bouwstoffen) voor een optimale verdere 
opbouw en ontwikkeling van skelet, spieren en veren. Dit in combinatie met een perfecte 
balans tussen koolhydraten en vetten om de trainingslust te verhogen en evenzeer de nodige 
energie te leveren voor deze trainingsvluchten.

• Als sportmengeling voor jonge duiven ideaal voor de laatste opvoerbeurten voor de inkorving 
van vluchten tot 6 vlieguren, dit in combinatie met PREMIUM VANDENABEELE of PREMIUM WAL 
ZOONTJENS YELLOW in het begin van de week.

Ingrediënten: Extra witte dari, kleine cribbs mais, cardy, paddy rijst, rode sorgho,  witte tarwe, 
kemp, merano maïs, getoaste soja, vitsen/wikken, peenerwten, kleine gele erwten, katjang idjoe 
gepelde zonnepitten,  koolzaad, lijnzaad, gepelde haver, gepelde gerst, boekweit, dunpeas, maple 
peas, linzen, zilvervliesrijst.

Koolhydraten 50,7 %
Ruw eiwit 14,5 %
Ruw vet 10,6 %

Ruwe celstof 8,9 %
Ruwe as 2,3 %
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