
GROWTH-ENERGY-MOULTING MIX

UZUPEŁNIAJĄCA DODATKOWA KARMA 
HODOWLANA I TREŚCIWA O WSZECHSTRONNYM

• Zbilansowany dodatek substancji odżywczych do mieszanek zbóż z 
niezbędnymi białkami i tłuszczami.

• Zawiera witaminy, minerały i pierwiastki śladowe, które zaspokajają 
codzienne potrzeby gołębi.

• Gołebie jedzą produkt bardzo chętnie również gdy podawany jest osobno.
• Jest to źródło wielu aminokwasów niezbędnych podczas takich ciężkich 

okresów jak loty, karmienie młodych czy period pierzenia
• Ma również wspaniały wpływ na jakośc odchodów gołębi, przede 

wszystkim zapobiega wodnym odchodom młodych siedzących jeszcze 
gniazdach

Zastosowanie:
165 gram na 1 kg karmy (albo 5 gr na gołębia dziennie)

330 gram na 1 kg karmy (albo 10 gr na gołębia dziennie podczas odchowu)

• Zima/Czas spoczynku: 2 do 3 razy tygodniowo razem z karmą 
• Podczas sezonu lotowego: po powrocie z lotu razem z pierwszym posiłkiem, 

oraz jako dodatkowa energia 3-4 ostatnie posiłki przed koszowaniem. 
• Podczas pierzenia: 2 do 3 razy tygodniowo razem z karmą pierzeniową. Można 

również namoczyć z BEYERS Plus AMINO albo Energy Oil. 
• Podczas rozpłodu:  2 do 3 razy tygodniowo razem z karmą rozpłodową. Można 

również namoczyć z BEYERS Plus AMINO albo Energy Oil lub Plus E Vitol. 
• Młode ( po odsadzeniu aż do sezonu lotowego) : razem z karmą mieszać 

codziennie.

Skład: 
Drożdze, białe sorgo, białe dari, biała pszenica, pszenica zwykła, cukier, olej sojowy, gluten kukurydziany, 
kardi, kukurydza, ziarna marchwi, drożdze piwne, sorgo zwykłe, ryż, nasiona katjang, proteinowy koncentrat 
sojowy, cukier gronowy, olej palmowy, gluten pszeniczny, biały jęczmien, gryka, pachnotka zwyczajna. 

Białko surowe 17,4 %
Tłuszcz surowy 14,9 %

Błonnik 4,7 %
Popiół surowy 4,3 %

info@beyersbelgium.be – www.beyersbelgium.be

NOWY

Na drodze do sukcesu !

A multi-functional supplement for 
rearing or giving a power boost, which 
you can use through different seasons.

Ergänzendes Zucht- und Kraftfutter,  
multifunktional in verschiedenen 
Saisons einsetzbar.

RECOVERY

SUPPORT

ENERGY

Aanvullende extra opkweek- en 
krachtvoeding, multifunctioneel inzetbaar 

tijdens de verschillende seizoenen.

Aliment complémentaire énergétique  
et d’élevage qui peut être utilisée de 

manière assez multifonctionnelle  
pendant les différentes saisons.

BEDUCO Petfood NV - Wasserijstraat 25 - B-2900 Schoten - BE 6073 - NL05109
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GROWTH-ENERGY-MOULTING mix
NIEUW - NOUVEAU - NEW - NEU

4kg ℮ Koel en droog bewaren - À conserver au frais et au sec
Store in a dry and cool place - Kühl und trocken aufbewahren

4kg
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