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BEYERS Olympia mengelingen
HIGH-PERFORMANCE MIXTURES - HOGE PERFORMANTIE MENGELINGEN

De OLYMPIA mengelingen kenmerken zich net als de PREMIUM mengelingen door het gebruik van hoogwaardige kleine granen 
en zaden, die een maximale opname van de mengeling garanderen.
Van origine zijn het mengelingen die speciaal voor het kweek-en vluchtseizoen in Duitsland werden ontwikkeld, aangezien dat dit 
aanzienlijk afwijkend was van het Belgische of Nederlandse. Alle OLYMPIA mengelingen zijn afgestemd op de behoeften van uw 
duiven tijdens de kweek en een specifiek onderdeel van het sportseizoen. (Zucht & Reise, Breed & Wean, Breed & Youngsters, 
Breed & Racing,..). De eerste OLYMPIA mengelingen werden gelanceerd tijdens de OLYMPIADE UTRECHT in 1995. Ondertussen werden 
er met deze zogenoemde Duitse mengelingen ook vele successen behaald door topliefhebbers in meerdere landen. 

BEYERS OLYMPIA 52 - KWEEK & JONGE DUIVEN – 25 KG 
(MET MARIENDISTEL) 

• Zeer gevarieerde kwalitatieve kweekmengeling rijk aan 23 verschillende ingrediënten.
• Een zeer uitgebalanceerde en opneembare eiwitbron door de combinatie van peulvruchten 

met eiwit-en vetrijke zaden.
• De verschillende kleine granen en zaden zorgen ervoor dat de kweekduiven deze gemakkelijk 

aan de nestjongen kunnen opvoeren en er niets in of naast de eetbakken blijft liggen.
• Na het spenen zullen de jongen deze unieke kweekmengeling vlot verder kunnen opnemen.
• Voor een optimaal blijvende conditie van de duiven tijdens langere kweekperiodes. Verrijkt 

met mariëndistel, voor een positieve invloed op de algemene werking van de lever.

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

NIEUW

Koolhydraten 44,0 %
Ruw eiwit 17,8 %
Ruw vet 10,2 %

Ruwe celstof 7,0%
Ruwe as 2,7 %


