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De eerste stap naar succes!

De ruiperiode 
De rui is een van de belangrijkste, maar ook moeilijkste periode voor uw duiven. Op korte tijd moeten duiven, zeker indien ze verduisterd 
en/of bijgelicht zijn, hun verenpak grotendeels vernieuwen. Hiertoe hebben ze eiwitten en aminozuren nodig voor bouw van sterke 
veren en vetten opdat het verenpak mooi glanzend en zacht wordt. Daarnaast moeten we de ideale balans vinden tussen al deze 
voedingsstoffen en voldoende ruwe vezels, zodat de duiven niet te dik worden, aangezien duiven die te zwaar zijn ook minder goed ruien.

Uitgebalanceerde BEYERS kwaliteitsmengelingen en een kwalitatief aanbod van aanvullende BEYERS Condition & Care producten spelen optimaal 
in op de specifieke behoeften van de duiven in deze periode.  

BEYERS Premium Super Rui – 20 kg

• Hoogwaardige ruimengeling met een optimale voedingswaarde, specifiek afgestemd op de 
behoeften in de ruiperiode.

• Rijk aan aminozuren en vetten voor een glanzend, zacht verenpak. 

Ingrediënten: kleine cribbs maïs, witte tarwe, dari wit, extra rode sorgho, kleine groene erwten, getoaste 
sojabonen , cardy, erwten dunpeas, erwten maple peas, paddy rijst, katjang idjoe, lijnzaad, vitsen , winterpeas, 
gestreepte zonnebloempitten, koolzaad, witte millet, kanariezaad , boekweit.

Koolhydraten 56,4 %
Ruw eiwit 14,5 %
Ruw vet 6,6 %

BEYERS Galaxy Rui – 20 kg

• Ideale balans aan voedingsstoffen met voldoende ruwe vezels zodat de duiven niet te vet en dik worden
• Samengesteld uit 27 verschillende ingrediënten: 4 soorten maïs, grondstoffen voor de nood-

zakelijke eiwitten en aminozuren én veel kleine vetrijke zaden die de rui bevorderen en zorgen 
voor een perfect nieuw verenpak

Ingrediënten: tarwe wit, sorgho wit, vitsen, mais cribbs, kleine cribbs mais, peenerwten, erwten klein geel, cardy, 
gerst, mais bordeaux, paddy rijst, soya getoast, maïs merano, haver gepeld, linzen, koolzaad, kempzaad, lijnzaad, 
raapzaad, erwten maple peas, kanariezaad, gestreepte zonnepitten, zilvervliesrijst, kadjang idjoe, mariendistel, 
millet wit, millet geel.

BEYERS ENZYMIX 7/50 MS RUI METHIONINE – 20 KG

• Hoogwaardige ruimengeling met hoog benutbare eiwitbronnen (= bouwstoffen) voor de bouw van 
sterke veren en met hoog gehalte aan oliehoudende zaden voor een glanzend en zacht verenpak.

• Toegevoegde methionine, een zwavelhoudend aminozuur, zorgt voor een optimaal verloop van 
de rui door een uitgebalanceerde methionine-en eiwitverhouding. 

• Voldoende toevoeging van ruwe vezels zodat de duiven niet te vet worden ter voorbereiding
 van de kweek.

Ingrediënten: Witte tarwe,  kleine cribbs mais, sorgho wit, popcorn mais, kleine gele erwten, rode sorgho, 
peenerwten, cardy, getoaste soya, erwten maple peas, koolzaad, lijnzaad, gepelde gerst, gepelde haver, erwten 
dunpeas, linzen, katjang idjoe, zilvervliesrijst, gestreepte zonnepitten, boekweit, raapzaad.

BEYERS ORIGINAL Rui Methionine – 25 kg

• Ruimengeling voor duiven met Franse cribbs maïs en toegevoegde methionine. 
• Bevat een hoog gehalte aan oliehoudende zaden voor een glanzend en zacht verenpak en met 

toegevoegde methionine, een zwavelhoudend aminozuur, voor een perfecte rui.

Ingrediënten: cribbs maïs, tarwe, dari, sorgho rood, gerst, gele erwten, groene erwten, kanariezaad, koolzaad, 
duivenrijst, gepelde haver, vitsen/wikken, cardy, gele millet, kempzaad.

Koolhydraten 51,8 %
Ruw eiwit 15,2 %
Ruw vet 8,6 %

Koolhydraten 56,2 %
Ruw eiwit 15,0 %
Ruw vet 7,4 %

Koolhydraten 62,0 %
Ruw eiwit 12,8 %
Ruw vet 5,1 %
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400 ml 

400 ml 

2 kg 

750 gr 

Amin-Vita 
Complex van alle essentiële aminozuren en vitaminen

• Bevat alle essentiële aminozuren (arginine, fenylalaline, histidine,  
isoleucine, leucine, lysine, methionine, threonine, tryptofaan en valine) en breed spectrum aan vitamines 
(A-D3-E-B1-B2-B3-B5-B6-B12-C-K3-PP-choline en biotine)

• Om duiven in topvorm te brengen.
• Tijdens de rui wanneer de behoefte aan aminozuren en zwavelhoudend aminozuur methionine het hoogst 

is, vanwege de bouw van een nieuw verenpak.

Gebruiksaanwijzing: 30 ml / 2 l drinkwater of 1 kg voer
• Sportseizoen: 2 x per week
• Ruiseizoen 1 x per week

RECOVERY yearround

Herba Puri T        
Vloeibare duiventhee opgelost in organische zuren, 
versterkt met mineralen en vitaminen

• Ondersteuning van het recuperatievermogen na ziektes en uitputtende vluchten.
• Bevordert een optimale conditie en hogere weerstand.
Gebruiksaanwijzing: 5 ml / 2 l drinkwater
• Sportseizoen:  dag na thuiskomst
•  Voorjaar en ruiseizoen:  7-dagen kuur

SUPPORT yearround

Moulting Support     
Mengeling van wildzaden en oliehoudende zaden.

• Ter bevordering van de rui.

       

Ruw eiwit 21 %
Ruw vet 40 %

Ruwe celstof 6,3 %
Ruwe as 1,4 %

Gebruiksaanwijzing: 3 kg / 100 kg voer
• Ruiseizoen:  dagelijks verstrekken 

SUPPORT moulting

Thermae Bathsalt         
Badzout met  essentiële oliën (den, eucalyptus, pepermunt).

• De essentiële oliën hebben een antibacteriële werking. 
• Soepele en parasietvrije veren bevorderen een superfitte conditie.

Gebruiksaanwijzing: 30 gr / 10 l badwater. 
• Het hele jaar:  1 x week 

CARE yearround

VERBETERDE
SAMENSTELLING

NIEUW

VERBETERDE
SAMENSTELLING
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