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JAKOŚĆ TO MAGICZNE SŁOWO OPISUJĄCE WSZYSTKIE MIESZANKI BEYERS

Dzięki wyborowi najwyższej jakości ziaren, zastosowaniu czterokrotnego procesu oczyszczania i dobrze 
zbilansowanemu składowi gołębiom niczego nie zabraknie. W szczególności bezprecedensowy jest dokładny 
proces oczyszczania, któremu poddawane są ziarna. Wszystkie ziarna wchodzące w skład mieszanek są poddawane 
osobnemu dwukrotnemu oczyszczaniu przed zmieszaniem. Następnie mieszanka jest poddawana kolejnemu 
procesowi oczyszczania, zaś na zakończenie procesu następuje odpowiednie szczotkowanie.

Ziarna są naprawdę przesiewane ręcznie, ponieważ są produktem naturalnym i każdy pojedynczy ładunek ma 
inne wymiary. Szczotkowanie ziaren zapewnia piękny i naturalnie błyszczący wygląd mieszanki bez potrzeby 
dodawania oleju.

ZBILANSOWANE MIESZANKI

Mieszanki muszą zaspokoić potrzeby gołębi, o co nie jest łatwo w przypadku dużego wysiłku. Dlatego firma BEYERS 
koncentruje się głównie na mieszankach umożliwiających maksymalne przyswajanie składników odżywczych, 
aby gołębie mogły uzyskać jak najwięcej energii z jak najmniejszej ilości pokarmu. Trawienie pokarmu również 
pochłania energię, a we współczesnych wyścigach gołębi czas między lotami jest często dość ograniczony. Ważne 
również, aby dążyć nie tylko do szybkiego sukcesu, lecz także umożliwić gołębiom osiągnięcie dobrych wyników 
w perspektywie długoterminowej. Oznacza to, że pożywienie musi być skomponowane w taki sposób, aby niczego 
w nim nie brakowało i zapobiegało pogorszeniu stanu gołębi po wielu lotach. Oprócz diety często korzystne jest 
zapewnienie gołębiom pewnych dodatków w postaci produktów uzupełniających. Tak postępują najlepsi hodowcy, 
aby osiągnąć optymalne wyniki. Najwyższej jakości karmy należące do gamy BEYERS Condition & Care oferują w tym 
zakresie szerokie możliwości.

ODŻYWIANIE ZALEŻNIE OD POTRZEB

W karmieniu ważne jest reagowanie na potrzeby poszczególnych gołębi, a te zależą od pory roku i intensywności 
wysiłku. Przy analizie składników odżywczych zawartych w ziarnach widać, że podstawą wszystkich mieszanek 
dla gołębi są węglowodany, białka i tłuszcze. Stosunek tych składników musi być dopasowany do potrzeb gołębi. 
Największą część stanowią zawsze węglowodany (cukry). Zawartość białka musi być wyższa w sezonie rozpłodowym 
i po intensywnym locie, a zawartość tłuszczu należy zwiększać, gdy zbliża się koszowanie.

Kluczem do sukcesu w żywieniu jest zatem przede wszystkim właściwe zbilansowanie mieszanki. Kolejną istotną 
kwestią jest jakość ziaren – gołębie powinny mieć możliwość uzyskania jak największej ilości energii z jak najmniejszej 
ilości karmy.

Wchłanianie składników odżywczych z pożywienia w dużym stopniu zależy od jakości i oczyszczenia ziaren.

NIE KOMPLIKOWAĆ BEZ POTRZEBY

Nie ma czegoś takiego jak „najlepsza mieszanka”. Powodem tego jest fakt, że hodowcy gołębi podchodzą do swojej 
dziedziny sportu inaczej. Stosują szereg całkowicie odmiennych systemów, a poszczególne zawody znacząco różnią 
się wysiłkiem. Dlatego zawsze należy postawić pytanie: który system żywienia najbardziej odpowiada mnie i mojemu 
systemowi? Należy stosować zawsze ogólną zasadę: nie komplikować bez potrzeby. Jak powiedział Ad Schaerlaeckens, 
ogólną zasadą w dzisiejszych lotach gołębi jest to, że czempionem zostaje ten, kto popełnia najmniej błędów.

W dalszej części katalogu chcemy przedstawić nasze produkty. Omówimy zalecenia dotyczące ich użytkowania 
oparte na praktycznych doświadczeniach uzyskanych przez hodowców, którzy odnoszą sukcesy. Dzięki temu można 
się przekonać, która metoda najlepiej pasuje do stosowanego systemu, i stosować ją na swoją korzyść, aby poprawić 
wyniki swojej hodowli!

wizja
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ZBILANSOWANE POŁĄCZENIE DOŚWIADCZENIA I INNOWACJI
Marka BEYERS opiera się na dobrze zbilansowanym połączeniu doświadczenia i innowacji. Duże doświadczenie w produkcji najwyższej jakości 
mieszanek dla gołębi gwarantuje imponująca historia firmy BEYERS licząca ponad sto lat.

Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w unikatowym procesie oczyszczania ziarna. Z kolei innowacyjność zapewniła firmie BEYERS nie 
tylko imponujące udokumentowane osiągnięcia, lecz także nieprzerwane utrzymanie statusu jednego z najważniejszych graczy w dzisiejszej 
branży karm dla gołębi.

Dzięki fuzji z Dufky w naszej gamie produktów stosuje się obecnie innowacyjne techniki używane w mieszankach Elite Enzymix, w których do 
karmy BEYERSdodawane są enzymy poprawiające metabolizm. Dzieląc się naszą DOSKONAŁOŚCIĄ i WIEDZĄ SPECJALISTYCZNĄ oraz łącząc ją 
z kapitałem TEURLINGS, jesteśmy w stanie utrwalić naszą czołową pozycję w dziedzinie produktów przeznaczonych dla gołębi wyścigowych, 
a w przyszłości ugruntować ją jeszcze bardziej.  Firma BEYERS dzięki bliskiej współpracy ze światowymi liderami dyscypliny lotów gołębi może 
również zagwarantować ciągłość optymalizacji swoich produktów.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MIESZANKI I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE OPRACOWANE PRZEZ HODOWCÓW GOŁĘBI DLA SIEBIE I INNYCH
Firma BEYERS uważa, że nie można pracować nad produktami przeznaczonymi dla gołębi z wieży z kości słoniowej. Hodowcy gołębi pracują 
w naszej organizacji na różnych poziomach: od produkcji po sprzedaż i zarządzanie. Sami doskonale znają doświadczenia współczesnych 
hodowców na świecie. Ponadto firma może pochwalić się bardzo intensywnymi relacjami roboczymi z absolutnymi liderami dzisiejszej 
dyscypliny lotów gołębi, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich opinie dotyczące praktycznych doświadczeń z produktami BEYERS umożliwiają 
nam ciągłe ulepszanie mieszanek i produktów uzupełniających. Konieczne jest ciągłe reagowanie na te cenne informacje. Loty gołębi 
oczywiście nie są dyscypliną, która stoi w miejscu – staje się ona coraz bardziej intensywna, a wysiłek gołębi stale rośnie.

DOWODEM JAKOŚCI JEST PRAKTYKA
Tę starą mądrość wyrażają różne przysłowia. Jest ona także mottem firmy BEYERS. Nie chcemy rozwodzić się zbyt długo i przekonywać, 
że we wszystkich naszych produktach dążymy do najwyższej jakości. Niech poprzez wyniki osiągane przez naszych klientów przemówią same 
produkty. Chodzi nie tylko o wyniki pojedynczych lotów, lecz także o różne mistrzowskie tytuły, które zdobyli.

O tym, że tak jest, świadczy wysoka liczba najlepszych osiągnięć naszych klientów w ostatnich latach: od regionalnych pucharów i mistrzowskich 
tytułów zdobytych w różnych dyscyplinach dystansowych po zwycięstwa, a nawet mistrzowskie tytuły krajowe. Oczywiście wszystko zaczyna 
się od dobrych gołębi, jednak w tej coraz bardziej intensywnej dyscyplinie sportowej odżywianie staje się coraz bardziej ważne.

Jak trafnie ujął to czołowy belgijski hodowca Dirk van Dyck: „Dopiero gdy przeszedłem na mieszanki BEYERS, przekonałem się, że stosowanie 
kukurydzy może przynieść tak wspaniałe rezultaty”.

REFERENCJE
Przedstawienie tutaj szczegółowej listy wszystkich osiągnięć hodowców gołębi, którzy wybrali nasze wysokiej jakości mieszanki BEYERS 
i produkty z gamy BEYERS Condition & Care, byłoby zbyt skomplikowane. Są one szeroko znane, a szczegółowe informacje można uzyskać za 
pośrednictwem wyspecjalizowanych kanałów cyfrowych. 

Nasza strona internetowa przedstawia tylko niektóre najlepsze wyniki osiągnięte w ostatnich latach. W lotach gołębi, podobnie jak w wielu 
innych dyscyplinach sportowych, jest się tak dobrym, jak wynik ostatnich zawodów, a uczestnicy zawsze mają ambicję, aby w następnych 
wypaść jeszcze lepiej.

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 

i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be – www.beyersbelgium.be

Czempioni wybierają jakość
Czempioni wybierają markę BEYERS
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ODŻYWIANIE W NOWOCZESNYM SPORCIE GOŁĘBIARSKIM

Jak już wspomnieliśmy, dobre odżywianie to przede wszystkim zaspokajanie potrzeb gołębi. Zależą one głównie od ich wysiłku i warunków 
atmosferycznych. 

Gołębie w okresie chowu młodych mają znacznie większe zapotrzebowanie na białko niż w okresie wdowieństwa. Gołębie co tydzień 
biorące udział w lotach na coraz dłuższe dystanse do 700 km mają znacznie wyższe zapotrzebowanie na energię niż ptaki wystawiane 
głównie w sprintach lub w lotach dwa razy w tygodniu. Dodatkowym czynnikiem w odniesieniu do wysiłku są warunki atmosferyczne. 
Przy  niskich temperaturach ptaki potrzebują znacznie więcej energii niż przy wysokich. Gdy ptaki często mają do czynienia z wiatrem 
czołowym, potrzebują znacznie więcej energii niż w lotach z wiatrem tylnym. Krótko mówiąc, potrzeby gołębi różnią się w zależności od 
wysiłku, a hodowca musi dostosować swoje działania.

Mieszanki podawane gołębiom muszą być zbilansowane w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom ptaków. Mieszanki dla gołębi 
z  grubsza składają się z trzech podstawowych składników odżywczych: węglowodanów (cukrów i skrobi), białka i tłuszczów. 
W  zależności od potrzeb gołębi stosunek węglowodanów, białek i tłuszczów jest zróżnicowany. Największą część zawsze stanowią 
węglowodany. Mieszanka hodowlana musi zawierać stosunkowo wysoki procent białka, natomiast mieszanka na ostatnie dni przed 
lotami powinna mieć stosunkowo dużą zawartość tłuszczu. Szczyt zrównoważenia opiera się na potrzebach gołębi i jest osiągany 
poprzez zmianę składu.

Przykłady surowców bogatych w węglowodany:

Kukurydza
Ponieważ kukurydza jest bardzo chętnie zjadana przez gołębie i ma wysoką zawartość węglowodanów (65,5%), 
znajduje szerokie zastosowanie w mieszankach, zwłaszcza w tych przeznaczonych na sezon lotowy. Ponadto 
kukurydza ma niższą zawartość białka (8,1%) i wyższą zawartość tłuszczu (4,2%) niż większość innych zbóż bogatych 
w węglowodany. Istnieje wiele różnych rodzajów kukurydzy takich jak kukurydza Cribbs, drobna kukurydza Cribbs, 
kukurydza Plata, kukurydza Bordeaux i kukurydza Merano. Gatunki różnią się pochodzeniem, kolorem i wielkością, 
ale różnice w wartościach odżywczych są niewielkie. Trzy czynniki bardzo istotne przy doborze kukurydzy to 
wielkość – drobniejsza kukurydza jest łatwo przyswajalna, szczególnie podczas rozpłodu – zawartość błonnika oraz 
sposób suszenia. Kukurydza może być suszona maszynowo lub na słońcu. Kukurydza suszona na słońcu nazywana 
jest kukurydzą Cribbs. Suszenie maszynowe jest szybsze, przez co kukurydza suszona mechanicznie jest tańsza niż 
kukurydza Cribbs. Problem w tym, że mechaniczne suszenie kukurydzy odbywa się kosztem kiełkowania.

Pszenica
Z uwagi na połączenie wysokiej wartości odżywczej z niską ceną pszenica stanowi składnik wielu mieszanek. 
Przeciętnie ziarno pszenicy zawiera 59,5% węglowodanów, 12,4% białka i 2% tłuszczu. Ponadto pszenica jest bogata 
w minerały takie jak potas, wapń, fosfor, żelazo, magnez i cynk.
Pszenica występuje w kilku klasach, z których najniższą jest pszenica paszowa, a najwyższą pszenica biała. Do naszych 
najlepszych mieszanek zawsze wybieramy pszenicę białą, ponieważ jest ona najlepiej przyswajana przez gołębie.

Sorgo
Określane jako sorgo lub dari. Występuje w kilku odmianach. W karmach dla gołębi najczęściej używane jest sorgo 
białe i czerwone. Wszystkie odmiany są bogate w węglowodany, odznaczają się zawartością białka około 11% 
i zawartością tłuszczu 3%. Pod względem odżywczym białe dari jest lepsze niż sorgo czerwone ze względu na 
korzystniejszy wzorzec aminokwasowy.

3 kwestie: 
potrzeby – wysiłek – zbilansowanie
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Jęczmień
Ziarno jęczmienia zawiera około 59,5% węglowodanów, 11% białka i zaledwie 2% tłuszczu. Bardzo często ze względu 
na niską zawartość tłuszczu jęczmień jest błędnie postrzegany jako ziarno, dzięki któremu gołębie utrzymują niską 
masę ciała. Ptaki mogą jednak przybrać na wadze, ponieważ nadmiar węglowodanów może łatwo przekształcić 
się w tłuszcz. Jednak jęczmień zawiera dużo błonnika, dzięki czemu gołębie wcześniej czują się syte. Ten błonnik 
sprawia, że jęczmień jest idealny do oczyszczania jelit. Ponadto jęczmień jest bardzo bogaty w minerały i pierwiastki 
śladowe, takie jak potas, fosfor i magnez.

Ryż
Ryż to ważne źródło żelaza, fosforu, magnezu i witamin B1, B2 i B6. Są one niezbędne dla metabolizmu i właściwego 
funkcjonowania układu nerwowego. Pracownicy zbierają ryż niełuskany, czyli ryż nieprzetworzony w osłonkach 
zwanych plewami. Po zbiorach plewy usuwa się i otrzymuje w ten sposób tzw. ryż brązowy, ryż cargo lub ryż 
pełnoziarnisty. Nie są usuwane zewnętrzne osłonki ziaren ryżu. Otręby gwarantują zachowanie wszystkich 
składników odżywczych w ryżu, takich jak witamin i minerałów. W przypadku ryżu prażonego (ryżu dla gołębi) 
ryż pełnoziarnisty najpierw gotuje się, suszy, a dopiero wtedy usuwa łuski. W ten sposób można zachować więcej 
składników odżywczych, takich jak wapń, żelazo, a zwłaszcza magnez. W trakcie produkcji białego ryżu z ryżu 
pełnoziarnistego usuwa się łuski, plewy, otręby i błony, przez co traci się wiele składników odżywczych i błonnika.

Owies
Owies jest również niezwykle bogaty w węglowodany. Zawiera ich 61,5%. W mieszankach stosowane się dwie formy 
owsa: szpiczasty lub łuskany. Owies szpiczasty jest bardzo bogaty w błonnik, ale gołębie nie przepadają za nim. 
Dlatego ta forma najlepiej nadaje się do mieszanek wypoczynkowych i zimowych. W przeciwieństwie do spiczastego 
owies łuskany jest bardzo atrakcyjny dla gołębi. Ponadto owies jest bogaty w potas, fosfor i cynk.

Gryka
Gryka jest ziarnem bardzo bogatym w skrobię, zawierającym bardzo wysoki procent (72,6%) węglowodanów oraz 
10,4% białka i tylko 1,7% tłuszczu. Jest bogata w potas, fosfor i magnez. Gryka jest ogólnie lubiana, ale zdarzają się 
ptaki, które jedzą ją niechętnie.

Przykłady surowców bogatych w białko:

Groch
Groch jest tradycyjnie głównym źródłem białka w karmie dla gołębi. Istnieją różne rodzaje grochu, takie jak groch 
zielony, groch żółty, drobny groch zielony, groch traperski (drobny groch żółty), groch klonowy, groch brunatny 
i groch ozimy. Poziom białka waha się od 20,4% (groch żółty) do 22,6% (drobny groch zielony). Groch jest bogaty 
w minerały: fosfor, wapń i żelazo oraz witaminy z grupy B. Ponadto groch zielony i drobny groch zielony są bogate 
w witaminę C. Oprócz wartości odżywczych przy stosowaniu różnych rodzajów grochu istnieje również potrzeba 
urozmaicenia menu gołębi. Istotną rolę odgrywa także cena.

Prażone nasiona soi
Spośród wszystkich ziaren i nasion, których używamy w mieszankach na bazie kukurydzy dla gołębi, prażona soja 
jest najbogatsza w białko. Prażona soja zawiera 36% białka i co najmniej 19% tłuszczu. Prażona soja jest również 
bogata w witaminy z grupy B oraz witaminę C i minerały. Mimo tych wszystkich korzystnych właściwości należy 
uważać z  dawkowaniem prażonej soi, ponieważ jej przyswajanie przez gołębie jest ograniczone. Na podstawie 
doświadczenia stosujemy ją w ilości wynoszącej maksymalnie 10% w mieszankach na okres rozpłodu i do 7% 
w mieszankach sportowych. 

Katjang idjoe (fasola mung)
To charakterystyczne małe nasionko koloru zielonego należy do rodziny nasion soi. Jest bardzo bogate w białko 
(23,1%), jest dobrze przyswajalne przez gołębie i bardzo łatwo kiełkuje. W przeciwieństwie do soi katjang idjoe 
odznacza się bardzo niską zawartością tłuszczu (1,2%).
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Przykłady nasion bogatych w tłuszcze:

Krokosz barwierski
Krokosz barwierski (nasiona) Te owoce rośliny podobnej do ostropestu są szczególnie popularne w mieszankach 
ze względu na wysoką zawartość tłuszczu (27,8%), a także dlatego, że gołębie bardzo chętnie je jedzą. Podobnie 
jak większość innych bogatych w tłuszcz ziaren i nasion, krokosz barwierski jest bogaty również w białko (14,3%). 
Krokosz barwierski zawiera dużo zdrowych kwasów tłuszczowych (kwas linolowy i linolenowy) oraz lizyny. Wzorzec 
aminokwasów jest szczególnie korzystny ze względu na wysoką zawartość argininy.

Nasiona konopi
Nasiona konopi są niezwykle bogate w tłuszcz (33,5%) i zawierają dużą ilość białka (22,7%). Nasiona konopi są chętnie 
podawane młodym i przyczyniają się do ich doskonałego rozwoju. Ponadto wiadomo, że nasiona konopi pobudzają 
u gołębi instynkt godowy.

Nasiona słonecznika
Nasiona słonecznika są niezwykle bogate w tłuszcze i białka. Mogą być przetwarzane w mieszankach w dwóch formach: jako 
niełuskane (słonecznik prążkowany) i łuskane. Słonecznik prążkowany zawiera 29,8% surowego tłuszczu i 15% surowego 
białka, ale poziom błonnika jest w nich znacznie wyższy niż w przypadku słonecznika łuskanego. Łuskane nasiona słonecznika 
zawierają co najmniej 44,5% surowego tłuszczu i 27,5% surowego białka. Ze względu na niższy poziom błonnika oraz wyższą 
zawartość tłuszczu i białka stosowanie łuskanych nasion słonecznika zamiast nasion niełuskanych jest zalecane w bogatych 
w tłuszcze mieszankach na sezon lotowy, którymi gołębie są karmione są kilka ostatnich dni przed koszowaniem. Natomiast 
słonecznik prążkowany – w przeciwieństwie do łuskanego – doskonale nadaje się np. do mieszanek na okres pierzenia.

Czarny rzepak
Czarny rzepak to małe, prawie czarne ziarno zawierające 40,5% tłuszczu i 20% białka. Gołębie uwielbiają rzepak, 
a dzięki jego ekstensywnej uprawie zniknęła obawa co do negatywnych skutków podawania tych nasion w dużych 
dawkach. Dzięki rozwojowi tzw. odmian podwójnie zerowych ilość substancji niekorzystnych z odżywczego punktu 
widzenia, które naturalnie występowały w rzepaku, została zmniejszona, a strawność zredukowana do zera. 

Siemię lniane
Nasiona lnu są niezwykle bogate w tłuszcz (35,6%) i białko (21%). Siemię lniane zawiera dużą ilość kwasów 
tłuszczowych omega 3 niezbędnych do budowy piór. Dlatego siemię lniane jest często stosowane w mieszankach na 
okres pierzenia.

Nasiona sezamu
Nasiona sezamu są niezwykle bogate w tłuszcz (42,9%). Ponadto zawierają duże ilości minerałów takich jak potas, wapń, 
fosfor, żelazo, magnez, miedź i cynk. Nasiona sezamu są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe i stanowią przysmak gołębi.  

Perilla biała
 Perilla biała to dość słodkie ziarno uprawiane głównie w Azji Wschodniej. Perilla biała zawiera około 42,5% surowego 
tłuszczu i 24,4% surowego białka. Ponieważ perilla biała w porównaniu z wieloma innymi wysoko tłuszczowymi 
ziarnami i nasionami odznacza się stosunkowo niską zawartością włókna surowego, jej wartość energetyczna jest 
stosunkowo wysoka. 

Ziarna premium
W skrócie można stwierdzić, że im większy wysiłek gołębia, tym ważniejsza staje się 
kukurydza. Ponieważ trawienie ziaren również wiąże się z wydatkowaniem energii, 
niezwykle ważne jest pozyskanie możliwie największej jej ilości z niewielkiej ilości 
kukurydzy. To dlatego nasze najlepsze mieszanki (Premium i Modern System) zawierają 
wyłącznie doskonałej jakości drobne ziarna i nasiona (tj. czerwone sorgo ekstra 
i białe dari ekstra). Z jednej strony celem jest optymalizacja wchłaniania, a z drugiej – 
ograniczenie zawartości surowego błonnika. Dlatego używamy na przykład drobnego 
zielonego i żółtego grochu w połączeniu z kukurydzą Cribbs.  drobny zielony 

groch
drobny żółty 

groch
drobna kukurydza 
Cribbs  kukurydza
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MIESZANKI PREMIUM BEYERS
ZWYCIĘSKA JAKOŚĆ

Z punktu widzenia jakości doskonały produkt w asortymencie firmy BEYERS. W mieszankach premium zwrócono szczególną 
uwagę na ziarno o mniejszej wielkości, np. drobną kukurydzę Cribbs i groszek, połączone z prażoną soją, co gwarantuje 
optymalne wchłanianie ziaren. Wybór mieszanek PREMIUM to gwarancja dobrze wydanych pieniędzy, ponieważ nie 
dochodzi do rozsypywania ziaren przez gołębie. Ponadto skład tych mieszanek jest bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu 
można twierdzić, że zapewniają one optymalne składniki odżywcze. W związku z tym parametry jakościowe gołębi będą 
jak najwyższe.

MIESZANKI BEYERS GALAXY
SYSTEM PRZYSZŁOŚCI

Wielozadaniowy, kompletny i perfekcyjnie dopasowany do potrzeb gołębi.  Łatwe do stosowania i umożliwiające 
osiągnięcie znakomitych efektów podczas sezonów rozpłodu, lotów i pierzenia – to podstawowe właściwości naszych 
mieszanek BEYERS GALAXY.  Mieszanki spełniające potrzeby nowoczesnych gołębi sportowych, które muszą regularnie 
wytrzymywać coraz większy wysiłek. Każda mieszanka GALAXY zawiera co najmniej 4 różne rodzaje kukurydzy, w tym 
prawdziwą kukurydzę czerwoną Bordeaux.

MIESZANKI BEYERS OLYMPIA
MIESZANKI O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI 

Podobnie jak w naszych mieszankach PREMIUM, w mieszankach OLYMPIA zastosowano drobne ziarna i nasiona najlepszej 
jakości, co gwarantuje maksymalne wchłanianie mieszanki.
Pierwotnie zostały stworzone na potrzeby niemieckich hodowli i tamtejszego sezonu lotowego, ponieważ istotnie różnią 
się one od tych w Belgii czy Holandii. Wszystkie mieszanki OLYMPIA dopasowane są do potrzeb gołębi w okresie rozpłodu 
i w konkretnym okresie sezonu lotowego. (Zucht & Reise, Breed & Wean, Breed & Youngsters, Breed & Racing,..). Pierwsze 
mieszanki OLYMPIA wprowadzono na rynek podczas OLIMPIADY w UTRECHCIE w 1995 roku. Od tego czasu te tak zwane 
niemieckie mieszanki przyczyniły się do wielu osiągnięć czołowych hodowców w kilku krajach.

MIESZANKI BEYERS ENZYMIX MODERN SYSTEM
MOC ENZYMÓW

Mieszanki ENZYMIX BEYERS to unikatowe produkty, do których dodano enzymy. Enzymy te są w 100% naturalne oraz 
całkowicie pozbawione smaku i zapachu. Enzymy są aktywowane dopiero po spożyciu karmy w obecności swoistego 
środowiska w przełyku, co gwarantuje, że ściany komórkowe ziaren są szybciej rozkładane. Dzięki temu gołębie absorbują 
składniki odżywcze szybciej i bardziej wydajnie. 
Korzyści takiego działania są potrójne: gołębie otrzymują znacznie więcej energii z karmy, strawność białek i błonnika jest 
istotnie większa w porównaniu z tradycyjnymi mieszankami, a lepsze trawienie przyczynia się do uzyskiwania widocznie 
bardziej suchych odchodów w mniejszej ilości.

Mieszanka MODERN SYSTEM opiera się na trzech zasadach: ziarna najwyższej jakości, dodanie płynnych enzymów i łatwość 
stosowania. 
Dzięki temu MODERN SYSTEM to idealny system do stosowania w nowoczesnym sporcie gołębiarskim, w którym wysiłek ponoszony 
przez gołębie jest coraz większy, dolatują one coraz dalej, a ich odpoczynek jest często coraz krótszy. Nazwy mieszanek 
ENZYMIX MODERN SYSTEM informują, jak należy ich używać: ciągła rozmnażanie, odzyskiwanie sił, gromadzenie sił, energia, 
znakomite oczyszczanie, dieta sportowa, nasiona zapewniające kondycję i metionina dla lepszego pierzenia.

Mieszanki BEYERS
BEYERS Condition & Care
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MIESZANKI BEYERS ORIGINAL
NASZE WYSOKIE STANDARDY

Mieszanki ORIGINALS BEYERS są oparte na ziarnach o dobrej jakości i konkurencyjnej cenie. Sezonowe mieszanki (sezon 
rozpłodu, sezon lotów, pierzenie, młode gołębie) są przygotowywane z zastosowaniem francuskiej kukurydzy Cribbs, 
kukurydzy Plata i kukurydzy Merano. Te mieszanki są dopasowane do potrzeb gołębi w odpowiednich okresach: rozpłód, 
sezon lotowy, pierzenie, odpoczynek/zima oraz mieszanka wabiąca, która powinna być składnikiem diety każdego gołębia – 
to pełny asortyment. Mieszanki systemuORIGINALS np. mieszanki czyszczące lub dietetyczne (zwłaszcza mieszanki łatwostrawne) 
albo mieszanki wysokoenergetyczne, przygotowano jako karmę, którą w połączeniu z innymi mieszankami można dopasować 
do konkretnych potrzeb gołębia w sezonie lotowym.

MIESZANKI BEYERS BASIC
NAJLEPSZY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

Mieszanki BASIC to niedrogie produkty wysokiej jakości, na które składają się ziarna i nasiona wyselekcjonowane przez firmę 
BEYERS. Składniki te również poddano takiemu samemu procesowi czterokrotnego oczyszczania jak nasze wszystkie pozostałe 
mieszanki: zostały oczyszczone dwukrotnie oddzielnie przed wymieszaniem, następnie poddane kolejnemu czyszczeniu, 
a na koniec odpowiedniemu szczotkowaniu. Szczotkowanie ziaren zapewnia piękny i naturalnie błyszczący wygląd mieszanki 
bez potrzeby dodawania oleju.

WYSELEKCJONOWANA JAKOŚĆ I PROCES OCZYSZCZANIA – BEYERS BELGIUM
DOSKONAŁOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Poszczególne nasiona i ziarna firmy BEYERS są selekcjonowane z najwyższą starannością spośród najlepszych dostępnych odmian 
nasion i ziaren z całego świata.  Nasza wiedza i doświadczenie, zdobyte dzięki intensywnej współpracy z absolutną czołówką 
dzisiejszego gołębiarstwa sportowego oraz własnemu działowi badań i rozwoju, gwarantują doskonałą jakość. Jakość ziaren 
jest bardzo ważna, ponieważ gołębie powinny mieć możliwość uzyskania jak największej ilości energii z jak najmniejszej ilości 
karmy. Na przyswajanie składników odżywczych z karmy wpływa nie tylko jakość ziaren, lecz także ich oczyszczenie. Dokładne, 
czterokrotne oczyszczanie, któremu poddawane są nasze mieszanki, jest niezrównane: dwukrotne oddzielne oczyszczanie 
przed zmieszaniem, a następnie oczyszczanie i końcowe szczotkowanie. Dzięki szczotkowaniu ziaren uzyskiwana jest naturalnie 
błyszcząca mieszanka.

Mieszanki dla gołębi ozdobnych Deli Nature

Mieszanki Deli Nature zostały wprowadzone na rynek jako produkty dla gołębi ozdobnych pod marką DoviX.   Te cztery mieszanki 
są dostosowane specjalnie do potrzeb gołębi ozdobnych i charakteryzują się zastosowaniem tych samych ziaren najwyższej 
jakości i unikatowych metod oczyszczania co w przypadku mieszanek BEYERS przeznaczonych dla gołębi wyścigowych. 
Nasze doświadczenia pokazują ponadto, że właściciele gołębi ozdobnych są bardzo zadowoleni z mieszanek Premium Vandenabeele, 
premium wal Zoontjens Yellow i BEYERS Olympia.

BEYERS CONDITION & CARE

Nasz asortyment Condition & Care stanowiący uzupełnienie mieszanek BEYERS składa się z wysokiej jakości suplementów 
odżywczych, żwirkui mieszanek minerałów oraz produktów pielęgnacyjnych i higienicznych. Produkty BEYERS Condition & Care 
opracowano z myślą o spełnianiu wymogów nowoczesnej dziedziny sportowej jaką są wyścigi gołębi. Wymagania stają się 
coraz większe, gołębie są poddawane dłuższym i częstszym wyścigom, a jednocześnie okresy odpoczynku są coraz krótsze. 
Dlatego zalecane jest szybkie i odpowiednie dostosowywanie do potrzeb gołębi w różnych sezonach.
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MIESZANKI PREMIUM BEYERS
ZWYCIĘSKA JAKOŚĆ

Z punktu widzenia jakości mieszanki PREMIUM są najlepszymi produktami asortymentu BEYERS. 
W mieszankach premium zwrócono szczególną uwagę na ziarno o mniejszej wielkości, np. drobną 
kukurydzę Cribbs i groszek, połączone z prażoną soją, co gwarantuje optymalne wchłanianie 
ziaren. Każdy, kto wybierze mieszanki PREMIUM, nigdy już nie będzie mieć poczucia utraty pieniędzy.  
Ponadto skład tych mieszanek jest bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu można powiedzieć, 
że zapewniają one optymalne składniki odżywcze.  W związku z tym parametry jakościowe gołębi 
będą jak najwyższe.

BEYERS Premium Super Breeding – 20 kg
• Zawiera najwyższej jakości składniki, takie jak drobna kukurydza Cribbs i prażone nasiona soi jako źródło łatwo przyswajalnego białka 

o optymalnej wartości odżywczej. Wszystko to gwarantuje optymalne wchłanianie mieszanki.

• Specjalnie dostosowany do potrzeb gołębi w okresie rozpłodu.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, prażona soja, biała pszenica, białe dari, czerwone sorgo ekstra, drobny zielony groch, drobny żółty 
groch, krokosz barwierski, groch klonowy, groch brunatny, kukurydza popcornowa, wyka, groch ozimy, katjang idjoe, gryka, soczewica.

Węglowodany 55,10%
Białko surowe 17,10%
Tłuszcz surowy 5,70%
Włókno surowe 5,50%
Popiół surowy 2,40%

BEYERS Premium Vandenabeele – 20 kg
• Łatwo przyswajalna, niskobiałkowa mieszanka na sezon lotowy, bogata w węglowodany i tłuszcze

• Ziarna o wysokiej wartości odżywczej (niełuskane dari i krokosz barwierski) i wysoka zawartość drobnej kukurydzy Cribbs

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, ryż niełuskany, białe dari ekstra, krokosz barwierski, kadjang idjoe, biała pszenica, 
czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, jęczmień, rzepak, siemię lniane, gryka.

Węglowodany 58,90%
Białko surowe 10,70%

Tłuszcz surowy 8,50%
Włókno surowe 9,40%
Popiół surowy 1,90%
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BEYERS Premium Super Widowhood – 20 kg
• Mieszanka na sezon lotowy dla gołębi z drobną kukurydzą Cribbs i prażoną soją stanowiącymi źródło łatwo przyswajalnego białka.

• Zawiera najwyższej jakości składniki o optymalnej wartości odżywczej. Wszystko to gwarantuje optymalne wchłanianie mieszanki.

• Stosowana przez wielu czołowych hodowców w połączeniu z karmami PREMIUM VANDENABEELE or ORIGINAL 24 – SUPERDIET i uzupełniana karmami 
PREMIUM SUPER ENERGY lub PREMIUM BRILLIANT w ostatnich karmieniach przed koszowaniem poprzedzającym loty o ponad 6 godzin.

Składniki: kukurydza popcornowa, drobna kukurydza Cribbs, białe dari, biała pszenica, krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, prażona 
soja, łuskany owies, brązowy ryż, drobny zielony groch, drobny żółty groch, groch klonowy, wyka, groch brunatny, katjang idjoe, gryka, 
soczewica, nasiona konopi.
Nasiona konopi, gryka

BEYERS Premium YOUNGSTERS – 20 kg
• Połączenie ziaren i nasion, których potrzebują młode gołębie od mniej więcej 5–6 tygodni po odsadzeniu, aby osiągnąć dorosłość 

w pierwszym roku życia.
• Mieszanka zawierająca wysoce użyteczne białka (= bloki budulcowe) zapewniające optymalny dalszy rozwój szkieletu, mięśni i piór. 

Powyższe cechy w połączeniu z doskonałą równowagą między węglowodanami i tłuszczami zwiększa ochotę do treningu, a także 
zapewnia energię niezbędną na loty treningowe.

• Jako mieszanka sportowa dla młodych gołębi jest idealna na ostatnie karmienia przed koszowaniem poprzedzającym loty do 6 godzin, 
w tym przypadku w połączeniu z karmami PREMIUM VANDENABEELE lub PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW podawanymi na początku tygodnia.

Składniki: białe dari ekstra, drobna kukurydza Cribbs, nasiona krokosza barwierskiego, ryż niełuskany, sorgo czerwone, pszenica biała, 
nasiona konopi, kukurydza Merano, prażona soja, wyka, drobny zielony groch, groch traperski, fasola mung, łuskane nasiona słonecznika, 
czarny rzepak, siemię lniane, łuskany owies, łuskany jęczmień, gryka, groch brunatny, groch klonowy, soczewica, ryż brązowy.

Węglowodany 59,70%
Białko surowe 13,30%

Tłuszcz surowy 6,10%
Włókno surowe 5,40%
Popiół surowy 2,00%

Węglowodany 50,70%
Białko surowe 14,50%

Tłuszcz surowy 10,60%
Włókno surowe 8,90%
Popiół surowy 2,30%

BEYERS Premium Brilliant – 20 kg
• Mieszanka dla gołębi spełniająca najwyższe wymagania żywieniowe.

• Wysoko tłuszczowa mieszanka na sezon lotowy z imponującą liczbą 24 różnych składników zapewniających przygotowanie gołębi 
do wyścigu.

• Bogata w drobne, tłuste nasiona i ziarna oraz idealnie skomponowana w sposób gwarantujący optymalne wchłanianie mieszanki.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, kukurydza popcornowa, pszenica, białe dari, czerwone sorgo ekstra, nasiona 
konopi, wyka, soczewica, prażona soja, ryż dla gołębi, niełuskany ryż, łuskany owies, łuskany jęczmień, katjang idjoe, czarny rzepak, rzepak, 
żółte proso, białe proso, sezam, siemię lniane, ostropest plamisty, łuskany słonecznik, krokosz barwierski, białe ziarno.

Węglowodany 49,70%
Białko surowe 16,00%

Tłuszcz surowy 10,80%
Włókno surowe 5,80%
Popiół surowy 2,60%
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Węglowodany 52,70%
Białko surowe 15,50%

Tłuszcz surowy  8,40%
Włókno surowe  6,20%
Popiół surowy  2,40%

BEYERS Premium Jan Keen Superlight – 20 kg
• Najwyższej jakości, wszechstronna i lekkostrawna mieszanka na sezon sportowy

• W sezonie lotowym w przypadku wyścigów na krótkie i średnie dystanse zaleca się codzienną suplementację 
z zastosowaniem ORIGINAL TRAPPING MIXTURE. W przypadku wyścigów trwających ponad 6 godzin (ciężkie średnie dystanse 
i długie dystanse) zaleca się suplementację PREMIUM SUPER ENERGY.

Składniki: białe sorgo, kukurydza popcornowa, biała pszenica, drobna kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, czerwone 
sorgo ekstra, wyka, soczewica, łuskany owies, prażona soja, kadjang idjoe, brązowy ryż, drobny zielony groch, groch 
klonowy, drobny żółty groch, gryka, niełuskany ryż, groch ozimy, nasiona konopi.

Węglowodany 56,70%
Białko surowe 13,70%

Tłuszcz surowy 5,90%
Włókno surowe 6,00%
Popiół surowy 2,00%

Węglowodany 50,90%
Białko surowe 15,20%

Tłuszcz surowy 8,60%
Włókno surowe 6,40%
Popiół surowy 2,8 0%

BEYERS Premium Koopman All-in-One – 20 kg
• Kompleksowa uniwersalna mieszanka bazowa złożona z 25 wysokiej jakości składników. Można ją podawać przez cały rok 

przy minimalnym dodatku innych mieszanek.

• Unikatowy składnik Goldcorn (białko zwierzęce i tłuszcze z sera, mleka oraz tłuszczu owczego).

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, groch klonowy, groch zielony, pszenica, złota kukurydza, 
czerwone sorgo, kukurydza popcornowa, drobny zielony groch, groch brunatny, białe sorgo, łuskane nasiona słonecznika, 
wyka, niełuskany ryż, soczewica, siemię lniane, czarny rzepak, łuskany owies, gryka, kadjang idjoe, obrane orzeszki ziemne, 
nasiona kanaru, sezam, białe proso, nasiona konopi.

BEYERS Premium Thoné Olympic – 20 kg
• Doskonale wszechstronna mieszanka na cały rok
• Ograniczone dodawanie innych mieszanek w poszczególnych sezonach
  Rozpłód zimowy: dodatkowe białka dzięki mieszance Liègois (dodatkowy groch)
  Loty: dodatkowe węglowodany i tłuszcze dzięki mieszankom GALAXY SPORT ENERGY i GALAXY LONG DISTANCE TT
  Pierzenie: Wspomaganie pierzenia

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, pszenica, prażona soja, białe dari, niełuskany ryż, kukurydza Merano, krokosz 
barwierski, groch traperski, drobny zielony groch, wyka, czerwone sorgo ekstra, soczewica, łuskany owies, nasiona konopi, 
groch brunatny, jęczmień, słonecznik prążkowany, kadjang idjoe, rzepak, groch klonowy, ostropest plamisty, siemię lniane, 
żółte proso, nasiona kanaru.
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Węglowodany 57,20%
Białko surowe 13,50%

Tłuszcz surowy  7,00%
Włókno surowe  5,80%
Popiół surowy  2,10%

Węglowodany 58,80%
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy  4,60%
Włókno surowe  6,20%
Popiół surowy  2,00%

BEYERS PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW – 25 kg
• Łatwo przyswajalna mieszanka bazowa.

• Idealna podstawa dla systemów żywienia w połączeniu z bogatszymi w tłuszcze mieszankami BEYERS.
 -  Średnie i krótkie dystanse: w połączeniu z karmą Premium Super Widowhood (opcjonalnie uzupełnioną Premium Super Energy) 

umożliwia gołębiom większy wysiłek i koszowanie ich między trwającymi cały dzień lotami odbywanymi dwa razy 
w tygodniu.

 -  Długie dystanse: doskonała mieszanka na czas odpoczynku pomiędzy dwoma lotami długodystansowymi, 
którą można połączyć z GALAXY LONG DISTANCE TT w celu przygotowania do lotu.

Składniki: białe dari ekstra, biała pszenica, krokosz barwierski, wyka, czerwone sorgo ekstra, soczewica, kadjang idjoe, 
gryka, niełuskany ryż.

Węglowodany 50,90%
Białko surowe 14,40%

Tłuszcz surowy  5,60%
Włókno surowe  7,20%
Popiół surowy  2,10%

BEYERS Premium Verkerk Light – 20 kg
• Łatwo przyswajalna mieszanka o niskiej zawartości tłuszczu

• Wysoka zawartość węglowodanów

• Dzięki łatwo przyswajalnej mieszance na okres odpoczynku, którą można połączyć z mieszanką PREMIUM VERKERK SPORT, 
można spełnić zmieniające się potrzeby gołębi: regenerację, odpoczynek i większa energia w okresie koszowania.

Składniki: biała pszenica, białe dari ekstra, jęczmień, krokosz barwierski, niełuskany ryż, wyka, soczewica, czerwone sorgo 
ekstra, kadjang idjoe, gryka, czerwone sorgo, łuskany owies, siemię lniane.

BEYERS Premium Verkerk Sport – 20 kg
• Wszechstronna mieszanka na sezon lotowy zawierająca 32 różne składniki.

• Bardzo energetyczna, z wysokowartościowymi ziarnami i nasionami.

• Dzięki tej wysokoenergetycznej mieszance na okres odpoczynku, którą można połączyć z mieszanką PREMIUM VERKERK 
LIGHT, można spełnić zmieniające się potrzeby gołębi: regenerację, odpoczynek i większa energia w okresie koszowania.

Składniki: biała pszenica, białe dari ekstra, jęczmień, krokosz barwierski, niełuskany ryż, wyka, soczewica, czerwone sorgo 
ekstra, kadjang idjoe, gryka, czerwone sorgo, łuskany owies, siemię lniane.
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Węglowodany 58,10%
Białko surowe 13,60%

Tłuszcz surowy 5,80%
Włókno surowe 6,50%
Popiół surowy 2,20%

PREMIUM JELLE JELLEMA POWER – 20 KG
• Niezwykle energetyczna (zawierająca tłuszcze) i wysokobiałkowa mieszanka 27 składników, które dobrano 

starannie pod kątem ilościowym jako idealny suplement w połączeniu PREMIUM JELLE JELLEMA do stosowania podczas 
międzynarodowych lotów długodystansowych i w okresie rozpłodu i pierzenia.

  - Zapewnia optymalną regenerację po powrocie do domu, a ponadto stanowi idealny początek przygotowań do 
kolejnego lotu. 

  - Jako źródło energii w ciągu 4 ostatnich dni przed koszowaniem do trudnych, międzynarodowych lotów 
długodystansowych.

  - W okresie rozpłodu i pierzenia jako dodatkowe źródło łatwo przyswajalnych białek z optymalną wartością 
odżywczą.

Składniki: kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, nasiona konopi, kukurydza Plata, białe dari, zielony groch, brązowe nasiona pachnotki 
zwyczajnej, proszkowany granulat, kukurydza Bordeaux, obrane orzeszki ziemne, biała pszenica, czerwone sorgo, niełuskany ryż, groch 
klonowy, kadjang idjoe, obrane nasiona słonecznika, prażona soja, soczewica, wyka, słonecznik prążkowany, czarny rzepak, siemię lniane, 
nasiona kanaru, gryka.

Węglowodany 38,50%
Białko surowe 16,90%

Tłuszcz surowy 16,40%
Włókno surowe 9,80%
Popiół surowy 2,80%

Węglowodany 51,40%
Białko surowe 14,20%

Tłuszcz surowy 9,60%
Włókno surowe 8,40%
Popiół surowy 2,40%

BEYERS PREMIUM PRANGE „GRAND PRIX”
• Unikatowa, wysokowartościowa i uniwersalna mieszanka

• Niezwykle bogata w składniki odżywcze, idealna dla nowoczesnego sportu gołębiarskiego

Składniki: białe dari ekstra, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, drobny zielony groch, nasiona 
konopi, biała pszenica, niełuskany ryż, czerwone sorgo, prażona soja, owies łuskany, kadjang idjoe, soczewica, żółte proso, 
słonecznik prążkowany, wyka, groch brunatny, jęczmień, nasiona sezamu, nasiona kanaru, komosa ryżowa.

PREMIUM JELLE JELLEMA - 20 KG
• Dla hodowców gołębi latających na intensywne długie dystanse to wszechstronna, całoroczna mieszanka, na którą 

składa się 21 wysokiej jakości składników. Wystarczy jedynie dopasować ją ilościowo, aby mogła być podawana przez 
cały rok:

  - W okresie zimowym / odpoczynku i w sezonie lotowym na krótsze dystanse uzupełniać o niełuskany ryż.  Ryż 
niełuskany zawiera dużo włókien surowych (5–7%) i błonnika odżywczego, który pomaga regulować pracę jelit i 
przyspiesza trawienie.

  - W okresie rozpłodu i pierzenia i przy pokonywaniu przez gołębie dłuższych odległości w okresie lotów w połączeniu 
PREMIUM JELLE JELLEMA POWER , dzięki czemu będzie można zaspokoić większe zapotrzebowanie na tłuszcz i białko.

Składniki: kukurydza Cribbs, kukurydza Bordeaux, biała pszenica, białe dari ekstra, niełuskany ryż, krokosz barwierski, czerwone sorgo 
ekstra, drobny żółty groch, drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, groch klonowy, wyka, łuskany owies, ryż brązowy, prażona 
soja, kadjang idjoe, soczewica, nasiona konopi, gryka, groch brunatny, nasiona kanaru.
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Albert Derwa

Combinatie Mantel

Beeckmans - Huygh

Hugo Casaert

Bart & Nance Van Oeckel Rik Cools

Casaert-Sénéchal

Bert & Arie Saarloos

Clement De Mesmaeker

BEYERS Premium Super Moulting – 20 kg
• Pierzeniowa mieszanka o optymalnej wartości odżywczej dla gołębi, specjalnie dostosowana do ich potrzeb w okresie pierzenia.

• Bogata w aminokwasy i tłuszcze zapewniająca lśniące i miękkie upierzenie.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, biała pszenica, białe dari, czerwone sorgo ekstra, drobny zielony groch, prażona soja, krokosz barwierski, 
groch brunatny, groch klonowy, niełuskany ryż, katjang idjoe, siemię lniane, wyka, groch ozimy, słonecznik prążkowany, czarny rzepak, 
białe proso, białe ziarno, gryka

BEYERS PREMIUM CONDITION MIX EXCLUSIVE – 20 kg
• Unikatowa i wszechstronna mieszanka o wysokiej zawartości tłuszczu.

• Wyjątkowa dzięki dodatkowi białej perilli, niezwykle bogatego w energię ziarna stanowiącego nowość w mieszankach dla gołębi. 
Gołębie uwielbiają je jeść.

• Wszechstronna dzięki zastosowaniu 13 różnych ziaren i nasion zapewniających w połączeniu doskonałe trawienie przez gołębie.

Składniki: białe ziarno, nasiona konopi, łuskany owies, rzepak, ryż dla gołębi, czerwone proso, krokosz barwierski, białe dari ekstra, katjang 
idjoe, perilla biała, rzepak, brązowy ryż, nasiona sezamu.

Węglowodany 56,40%
Białko surowe 14,50%

Tłuszcz surowy  6,60%
Włókno surowe  5,70%
Popiół surowy  2,20%

Węglowodany 39,20%
Białko surowe 16,50%

Tłuszcz surowy 17,30%
Włókno surowe 10,70%
Popiół surowy  3,50%

Czempioni wybierają 
 jakość Czempioni 
wybierają BEYERS

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be
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20 kg 

MIESZANKI BEYERS GALAXY
SYSTEM PRZYSZŁOŚCI

Wielozadaniowy, kompletny i perfekcyjnie dopasowany do potrzeb gołębi.  Łatwe do stosowania 
i umożliwiające osiągnięcie znakomitych efektów podczas sezonów rozpłodu, lotów i pierzenia  – 
to podstawowe właściwości naszych mieszanek BEYERS GALAXY. Mieszanki spełniające potrzeby 
nowoczesnych gołębi sportowych, które muszą regularnie wytrzymywać coraz większy wysiłek. 
Każda mieszanka GALAXY zawiera co najmniej 4 różne rodzaje kukurydzy, w tym prawdziwą kukurydzę 
czerwoną Bordeaux.

Węglowodany 53,70%
Białko surowe 16,90%

Tłuszcz surowy  7,40%
Włókno surowe  6,00%
Popiół surowy  2,50%

BEYERS Galaxy Sport Light – 20 kg
• Łatwo przyswajalna i wysokoenergetyczna mieszanka na sezon lotowy, idealna do lotów na odległość poniżej 400 km.

• Oparta na niełuskanym ryżu, dari i krokoszu barwierskim z dodatkiem 4 różnych rodzajów kukurydzy, bogatych w tłuszcz nasion i ziaren

• Idealna równowaga białek (bez grochu) zapobiega załamaniu po mniej więcej 7 lotach.

• Podczas cotygodniowych lotów <150 km w dniu powrotu do domu i dzień później, 50% SPORT LIGHT i 50% 24 D-SUPERDIET / PREMIUM VANDENABEELE / 
PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Składniki: białe sorgo, niełuskany ryż, krokosz barwierski, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza Cribbs, kukurydza Bordeaux, kukurydza 
Merano, biała pszenica, łuskany owies, łuskany jęczmień, łuskane nasiona słonecznika, nasiona konopi, białe proso, czarny rzepak, kadjang 
idjoe, nasiona kanaru, siemię lniane, wyka, ostropest plamisty.

Węglowodany 54,20%
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy 10,90%
Włókno surowe  7,80%
Popiół surowy  2,10%

BEYERS Galaxy Breeding – 20 kg
• Doskonała i wszechstronna mieszanka zawierająca drobną kukurydzę Cribbs, kukurydzę Bordeaux, drobny groch, katjang idjoe, prażoną 

soję i cały szereg nasion tłustych.

• Połączenie wysokiej zawartości białka z dużą zawartością tłuszczu: doskonały rozwój młodych gołębi z miękkimi piórami. Idealna również 
dla gołębi startujących na systemie naturalnym.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, białe sorgo, prażona soja, czerwone sorgo, biała pszenica, drobny żółty groch, 
krokosz barwierski, groch klonowy, groch brunatny, kukurydza Bordeaux, wyka, soczewica, łuskany owies, ostropest plamisty, nasiona kanaru, 
gryka, brązowy ryż, łuskane nasiona słonecznika, nasiona konopi, niełuskany ryż, czarny rzepak, kadjang idjoe, siemię lniane, nasiona sezamu.
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BEYERS Galaxy Long Distance TT – 20 kg
• Idealna mieszanka w przypadku dużego wysiłku, lotów z kilkoma nocami w koszu i lotów nocnych. Idealna do napełniania zbiornika 

rezerwowego po forsownych wysiłkach.

• Zawiera 40% kukurydzy (4 typy: kukurydza Cribbs, kukurydza Plata, kukurydza Merano i Bordeaux)

• Ostatnie dni przed koszowaniem. Można łączyć z mieszanką bogatą w tłuszcz (ENZYMIX 7/47 MS ENERGY, GALAXY SPORT ENERGY z asortymentu Premium 
Super Energy)

Składniki: pszenica, kukurydza Plata, kukurydza Bordeaux, kukurydza Cribbs, białe sorgo, kukurydza Merano, krokosz barwierski, zielony 
groch, groch klonowy, prażona soja, kadjang idjoe, czerwone sorgo, nasiona konopi, słonecznik prążkowany, żółty groch, niełuskany ryż, 
łuskany owies, wyka, białe proso, soczewica, czarny rzepak, żółte proso.

BEYERS Galaxy Sport Energy – 20 kg
• Niezwykle bogata w tłuszcz i białko (bez grochu), idealna na ostatnie czasy karmienia przed koszowaniem do lotów na odległości 

powyżej 400 km.

• Zawarte w tej mieszance łuskane nasiona słonecznika (10%) są bardzo bogate w tłuszcz i dają gołębiom poczucie sytości

• 6 różnych rodzajów kukurydzy zaspokaja wymagania w zakresie węglowodanów, 18 różnych rodzajów nasion i ziaren zaspokaja 
zwiększone zapotrzebowanie na tłuszcze.

Składniki: łuskane nasiona słonecznika, prażona soja, nasiona konopi, kukurydza popcornowa, niełuskany ryż, krokosz barwierski, drobna 
kukurydza Cribbs, kukurydza Cribbs, biała pszenica, łuskany owies, kukurydza Merano, kukurydza Bordeaux, brązowy ryż, kukurydza Plata, 
nasiona kanaru, siemię lniane, wyka, kadjang idjoe, nasiona sezamu, żółte proso, ostropest plamisty, rzepak, czarny rzepak, białe proso.

Węglowodany 58,10%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy  7,20%
Włókno surowe  6,30%
Popiół surowy  2,00%

Węglowodany 43,10%
Białko surowe 16,40%

Tłuszcz surowy 16,10%
Włókno surowe  6,70%
Popiół surowy  2,80%

BEYERS Galaxy Moulting – 20 kg
• Idealne zbilansowanie składników odżywczych z ilością włókna surowego wystarczającą do tego, by gołębie nie stały się otyłe i masywne.

• Złożona z 27 różnych składników, takich jak: 4 rodzaje kukurydzy, surowiec niezbędnych białek, aminokwasy i wiele małych, tłustych 
nasion sprzyjających pierzeniu i zapewniających rozwój pięknych, nowych piór

Składniki: biała pszenica, białe sorgo, wyka, kukurydza Cribbs, drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, drobny żółty groch, krokosz 
barwierski, jęczmień, kukurydza Bordeaux, niełuskany ryż, prażona soja, kukurydza Merano, łuskany owies, soczewica, czarny rzepak, nasiona 
konopi, siemię lniane, rzepak, groch klonowy, nasiona kanaru, słonecznik prążkowany, brązowy ryż, kadjang idjoe, ostropest plamisty, 
białe proso, żółte proso.

Węglowodany 51,80%
Białko surowe 15,20%

Tłuszcz surowy  8,60%
Włókno surowe  6,60%
Popiół surowy  2,40%
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25 kg 

MIESZANKI BEYERS OLYMPIA
MIESZANKI O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Mieszanki OLYMPIA podobnie jak mieszanki PREMIUM charakteryzują się zastosowaniem drobnych 
ziaren i nasion o najlepszej jakości, co gwarantuje maksymalne wchłanianie mieszanki. Pierwotnie 
zostały opracowane dla niemieckich hodowli i sezonu lotowego, ponieważ istotnie różnią się one od 
tych w Belgii czy Holandii. Wszystkie mieszanki OLYMPIA dopasowane są do potrzeb gołębi w okresie 
rozpłodu i w konkretnym okresiesezonu lotowego. (Zucht & Reise, Breed & Wean, Breed & 
Youngsters, Breed & Racing,..). Pierwsze mieszanki OLYMPIA wprowadzono na rynek podczas OLIMPIADY 
w UTRECHCIE w 1995 roku. Od tego czasu te tak zwane niemieckie mieszanki przyczyniły się do wielu 
osiągnięć czołowych hodowców w kilku krajach.

BEYERS Olympia 47 – Breeding and Racing – 25 kg
• Najwyższej jakości mieszanka dla gołębi na okres rozpłodu i sezon lotowy, zawierająca drobną kukurydzę Cribbs, kukurydzę popcornową.

• 40% zawartość różnych odmian roślin strączkowych (grochu brunatnego, drobnego zielonego grochu, wyki, drobnego żółtego grochu 
i grochu ozimego) zapewnia odpowiednią równowagę białek niezbędnych gołębiom w okresie rozpłodu.

Składniki: pszenica, groch brunatny, czerwone sorgo, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza popcornowa, dari, drobny zielony groch, wyka, 
drobny żółty groch, krokosz barwierski, katjang idjoe, groch ozimy, nasiona konopi, słonecznik prążkowany, rzepak.

Węglowodany 52,50%
Białko surowe 15,80%

Tłuszcz surowy  5,70%
Włókno surowe  6,40%
Popiół surowy  2,30%

BEYERS Olympia 48 – Breeding and Youngsters (BEZ KUKURYDZY) – 25 kg
• Wysokiej jakości mieszanka dla gołębi w okresie rozpłodu i młodych gołębi, niezawierająca kukurydzy, ale z dodatkiem czerwonego sorgo 

i dari, które zawierają więcej białka niż kukurydza.

• 38,5% zawartość różnych odmian roślin strączkowych (grochu brunatnego, drobnego zielonego grochu, wyki, drobnego żółtego grochu 
i grochu ozimego) zapewnia odpowiednią równowagę białek niezbędnych gołębiom w okresie rozpłodu.

• Idealna na okres rozpłodu i do odchowu młodych.

Składniki: biała pszenica, czerwone sorgo, groch brunatny, dari, wyka, drobny zielony groch, krokosz barwierski, drobny żółty groch, groch 
ozimy, siemię lniane, słonecznik prążkowany, rzepak.

Węglowodany 53,90%
Białko surowe 16,00%

Tłuszcz surowy  5,00%
Włókno surowe  5,80%
Popiół surowy  2,30%
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BEYERS Olympia 51 – Breeding & Racing First Class – 25 kg
• Unikatowe mieszanki na sezon rozpłodu i lotowy bez grochu, kukurydzy i czerwonego sorga.
• Dzięki zastosowaniu w tej mieszance innych źródeł białka (wyki, prażonej soi, soczewicy i katjang idjoe) zapewnia się gołębiom 

niepowtarzalny zestaw aminokwasów. Zastosowanie białego dari extra zamiast czerwonego sorgo znacząco zwiększa wartość odżywczą 
ze względu na korzystny profil aminokwasów.

• W praktyce bardzo dobre wyniki rozpłodowe obserwujemy również przy stosowaniu tej mieszanki w połączeniu z tradycyjnymi 
mieszankami hodowlanymi np. Premium Super Breeding lub Olympia 49 – Breeding i Youngsters with small maize. Najlepszym stosunkiem wydaje się 
2/3 mieszanki tradycyjnej i 1/3 OLYMPIA 51- - BREEDING & RACING FIRST CLASS. 

Składniki: białe dari, biała pszenica, wyka, krokosz barwierski, łuskany owies, nasiona konopi, prażona soja, soczewica, katjang idjoe, białe 
proso, niełuskany ryż.

BEYERS Olympia 49 – Breeding and Youngsters (z drobną kukurydzą) – 25 kg
• Wysokiej jakości mieszanka dla gołębi w okresie rozpłodu i młodych gołębi, zawierająca kukurydzę popcornową i merano. Dodatek 

czerwonego sorgo extra i dari zawierających więcej białka niż kukurydza gwarantuje równowagę między białkiem a węglowodanami 
u młodych gołębi.

• 36% zawartość różnych odmian roślin strączkowych (grochu brunatnego, drobnego zielonego grochu, wyki, drobnego żółtego grochu 
i grochu ozimego) zapewnia odpowiednią równowagę białek niezbędnych gołębiom w okresie rozpłodu.

• Idealna na okres rozpłodu i do odchowu młodych.

Składniki: biała pszenica, groch brunatny, dari, czerwone sorgo ekstra, wyka, kukurydza popcornowa, drobny zielony groch, drobny żółty 
groch, krokosz barwierski, groch ozimy, siemię lniane, kukurydza Merano, słonecznik prążkowany, rzepak.

Węglowodany 43,30%
Białko surowe 16,60%

Tłuszcz surowy  8,80%
Włókno surowe  7,90%
Popiół surowy 2,60%

Węglowodany 55,70%
Białko surowe 15,40%

Tłuszcz surowy  5,10%
Włókno surowe  5,70%
Popiół surowy  2,20%

BEYERS Olympia 52 – Breeding & Youngsters (z ostropestem plamistym) – 25 kg
• Bardzo urozmaicona, wysokiej jakości mieszanka hodowlana bogata w 23 różne składniki.
• Doskonale zbilansowane i przyswajalne źródło białka dzięki połączeniu roślin strączkowych z nasionami bogatymi w białko i tłuszcze.
• Zróżnicowane drobne ziarna i nasiona umożliwiają gołębiom rozpłodowym łatwe karmienie piskląt. Nic nie pozostaje w gniazdach ani 

w ich pobliżu.
• Po odsadzeniu młode ptaki będą w stanie szybko przyswoić tę wyjątkową mieszankę hodowlaną.
• Zapewnia optymalną kondycję gołębi podczas dłuższych okresów rozpłodu. Wzbogacona o ostropest plamisty wywierający pozytywny 

wpływ na ogólną czynność wątroby.

Składniki: białe dari ekstra, czerwone sorgo, krokosz barwierski, wyka, fasola mung, drobny zielony groch, drobna kukurydza Cribbs, groch 
traperski, niełuskany ryż, biała pszenica, kukurydza Merano, prażona soja, groch brunatny, soczewica, groch klonowy, czarny rzepak, brązowy 
ryż, ostropest plamisty, siemię lniane, łuskane nasiona słonecznika, łuskany owies, rzepak.

Węglowodany 44,00%
Białko surowe 17,80%

Tłuszcz surowy 10,20%
Włókno surowe  7,00%
Popiół surowy  2,70%
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20 kg 

MIESZANKI BEYERS ENZYMIX MODERN SYSTEM
MOC ENZYMÓW

 BEYERS oferuje unikatowy asortyment mieszanek z dodatkowymi enzymami. Tworzą one serię ENZYMIX.  Enzymy 
te są w 100% naturalne oraz całkowicie pozbawione smaku i zapachu. Enzymy są aktywowane dopiero po 
spożyciu karmy w obecności swoistego środowiska w przełyku, co gwarantuje, że ściany komórkowe ziaren są 
szybciej rozkładane. Dzięki temu gołębie absorbują składniki odżywcze szybciej i bardziej wydajnie.

Korzyści takiego działania są potrójne: gołębie otrzymują znacznie więcej energii z karmy, strawność białek i błonnika jest istotnie większa 
w porównaniu z tradycyjnymi mieszankami, a lepsze trawienie przyczynia się do uzyskiwania widocznie bardziej suchych odchodów 
w mniejszej ilości.

Mieszanka MODERN SYSTEM opiera się na trzech zasadach: ziarna najwyższej jakości, dodanie płynnych enzymów i łatwość stosowania.

Dzięki temu MODERN SYSTEM to idealny system do stosowania w nowoczesnym sporcie gołębiarskim, w którym wysiłek ponoszony przez 
gołębie jest coraz większy, dolatują one coraz dalej, a ich odpoczynek jest często coraz krótszy. Nazwy mieszanek ENZYMIX MODERN SYSTEM informują, 
jak należy ich używać: ciągła rozmnażanie, odzyskiwanie sił, gromadzenie sił, energia, znakomite oczyszczanie, dieta sportowa, nasiona 
zapewniające kondycję i metionina dla lepszego pierzenia.

BEYERS Enzymix 7/40 MS STARTER – 20 kg
• Mieszanka o wysokiej wartości eliminująca konieczność stosowania wielu dodatków w okresie rozpłodu

• Wysoka zawartość surowego białka (16,6%), dzięki której idealnie nadaje się do odchowu młodych i ogranicza pogorszenie rozpłodu gołębi

Składniki: drobny zielony groch, drobny żółty groch, biała pszenica, białe sorgo, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza popcornowa, wyka, 
krokosz barwierski, nasiona konopi, groch klonowy, niełuskany ryż, prażona soja.

Węglowodany 52,30%
Białko surowe 16,60%

Tłuszcz surowy  5,60%
Włókno surowe  6,60%
Popiół surowy  2,50%

BEYERS Enzymix 7/48 MS Recup – 20 kg
• Niskobiałkowa i łatwo przyswajalna mieszanka na sezon lotowy

• To idealna kompozycja do wspomagania regeneracji gołębi po locie

• Zawiera łuskany jęczmień i owies zapewniające optymalne wchłanianie dzięki zmniejszeniu zawartości błonnika

Składniki: łuskany jęczmień, drobna kukurydza Cribbs, niełuskany ryż, biała pszenica, białe sorgo, ryż dla gołębi, łuskany owies, 
krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, nasiona kanaru, żółte proso, kadjang idjoe.

Węglowodany 65,80%
Białko surowe 10,80%

Tłuszcz surowy  4,60%
Włókno surowe  4,70%
Popiół surowy  1,90%
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BEYERS Enzymix 7/43 MS Building Up Extra – 20 kg
• Mieszanka stworzona na sezon lotowy.

• Idealne zbilansowanie białek i węglowodanów w przygotowaniu do lotu

Składniki: białe sorgo, drobna kukurydza Cribbs, biała pszenica, krokosz barwierski, drobny żółty groch, drobny zielony groch, groch 
klonowy, kukurydza popcornowa, czerwone sorgo ekstra, niełuskany ryż, prażona soja, jęczmień, wyka, groch brunatny, gryka, ryż dla gołębi, 
kadjang idjoe.

Węglowodany 56,40%
Białko surowe 14,90%

Tłuszcz surowy  5,70%
Włókno surowe  6,70%
Popiół surowy  2,20%

BEYERS Enzymix 7/47 MS Energy – 20 kg
• Wysoko tłuszczowa (12,7%) mieszanka na sezon lotowy do stosowania podczas ostatnich karmień przed koszowaniem.

• Liczba karmień zależy od przewidywanej trudności i odległości lotu.

Składniki: białe dari ekstra, niełuskany ryż, łuskane nasiona słonecznika, krokosz barwierski, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza 
popcornowa, nasiona konopi, nasiona kanaru, ryż dla gołębi, czerwone sorgo ekstra, biała pszenica, łuskany owies, żółte proso, 
rzepak, wyka.

Węglowodany 52,20%
Białko surowe 13,80%

Tłuszcz surowy 12,70%
Włókno surowe  7,60%
Popiół surowy  2,50%

BEYERS Enzymix 7/33 MS Super Depurative – 20 kg
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością.

• Zawiera 28% jęczmienia, 27% pszenicy, 7% ryżu dla gołębi, 22% dari (białego i czerwonego) i 8% krokosza barwierskiego.

• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku.

Składniki: jęczmień, pszenica, czerwone sorgo, dari, krokosz barwierski, ryż dla gołębi, gryka, nasiona konopi, żółte proso, nasiona kanaru 
i siemię lniane.

Węglowodany 63,50 %
Białko surowe 11,10 %

Tłuszcz surowy  5,30 %
Włókno surowe  6,30 %
Popiół surowy  1,90 %
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BEYERS Enzymix 7/78 MS Sport Diet – 20 kg
• Łatwo przyswajalna mieszanka z dużą zawartością białka i tłuszczy dla gołębi w sezonie lotowym.

• Zawiera 22% krokosza barwierskiego, 5% ryżu niełuskanego, 5% ryżu dla gołębi, 5% konopi, 5% siemienia lnianego, 5% gryki i 3% fasoli 
mung.

• Na początku tygodnia, w okresie lotów składniki te zapewniają szybką regenerację i zebranie sił do następnego lotu.

Składniki: krokosz barwierski, białe dari, czerwone sorgo, gryka, ryż dla gołębi, żółte proso, łuskany owies, nasiona kanaru, nasiona konopi, 
siemię lniane, niełuskany ryż, biała pszenica i fasola mung.

BEYERS Enzymix 7/50 MS Moulting Methionine – 20 kg
• Wysokiej jakości mieszanka na okres pierzenia z wysoce przyswajalnymi źródłami białka (czyli budulca) do tworzenia mocnych piór oraz 

z dużą zawartością nasion oleistych zapewniających lśniące i miękkie upierzenie.

• Dodatek metioniny, aminokwasu siarkowego, zapewnia optymalne pierzenie dzięki zrównoważonej proporcji metioniny i białka.

• Dodatek surowego błonnika wystarczający, aby gołębie w okresie przygotowania do rozpłodu nie stały się zbyt tłuste.

Składniki: pszenica biała, drobna kukurydza Cribbs, białe dari, popcorn kukurydziany, groch traperski, czerwone sorgo, drobny zielony groch, 
nasiona krokosza barwierskiego, prażona soja, groch klonowy, czarny rzepak, siemię lniane, łuskany jęczmień, łuskany owies, groch brunatny, 
soczewica, fasola ryż brązowy, słonecznik prążkowany, gryka, rzepak.

Węglowodany 49,80%
Białko surowe 13,20%

Tłuszcz surowy 11,80%
Włókno surowe 11,20%
Popiół surowy  2,30%

Węglowodany 56,20%
Białko surowe 15,00%

Tłuszcz surowy 7,40%
Włókno surowe 6,10%
Popiół surowy  2,20%

BEYERS Enzymix 7/57 MS Condition Seed Fine – 20 kg
• Mieszanka wabiąca dla gołębi składająca się z oleistych i bogatych w tłuszcz nasion oraz ziaren.

• Zawiera aż 12% siemienia lnianego zapewniającego lśniące upierzenie. Doskonale sprawdza się również jako suplement w okresie 
pierzenia.

Składniki: siemię lniane, nasiona kanaru, rzepak, nasiona konopi, białe dari, krokosz barwierski, ryż dla gołębi, białe proso, czerwone sorgo, 
rzepak, żółte proso, łuskany owies, komosa ryżowa.

Węglowodany 39,90%
Białko surowe 15,40%

Tłuszcz surowy 18,90%
Włókno surowe 11,20%
Popiół surowy  3,10%
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Swinnen-Van Hove

Patrick Moser

Klaus Schmelzer

H & Th Reichstein

Aue Helmut

 Jo Van Den Brande

Franz-Josef Mertens

Gebr. Scheele

Combinatie Faes-Wils

Douwe & Peter Soepboer

Van Ostaeyen-Pickeur

Eddy Claes

Mark Janssens

Daniel & Didier Platteeuw

Guy & Michel Regnier Paul Gevaert

Kevin Saudoyez Elias Celie

Frederik Coninx

Norbert Sierens

Gaie Frères

Castermans – Maes, Gerry & Jenny

Patrick Lismont

Combinatie Van Wanrooij

Hadrien Marsille

Leturcq-Duponchelle

Nicole De Weerd - Berckmoes

Schaekels - De Loecker

Bart & Lutgard Verbeek

Harry Smolders

Maarten Poels

Fokke Jongsma

Thomas & Johan den Hartog

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be

Czempioni wybierają 
 jakość Czempioni 
wybierają BEYERS
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25 kg 

MIESZANKI BEYERS ORIGINAL
NASZE WYSOKIE STANDARDY

Mieszanki BEYERS ORIGINAL  są oparte na ziarnach o dobrej jakości i konkurencyjnej cenie. Sezonowe 
mieszanki (sezon rozpłodu, sezon lotów, pierzenie, młode gołębie) są przygotowywane z zastosowaniem 
francuskiej kukurydzy Cribbs, kukurydzy Plata i kukurydzy Merano. Te mieszanki są dopasowane do 
potrzeb gołębi w odpowiednich okresach: rozpłód, sezon lotowy, pierzenie, odpoczynek/zima oraz 
mieszanka wabiąca, która powinna być składnikiem diety każdego gołębia – to pełny asortyment. 
Mieszanki systemuORIGINAL np. mieszanki czyszczące lub dietowe (zwłaszcza mieszanki łatwostrawne) 
albo mieszanki wysokoenergetyczne, przygotowano jako karmę, którą w połączeniu z innymi 
mieszankami można dopasować do konkretnych potrzeb gołębia w sezonie lotowym.

BEYERS ORIGINAL Breeding – 25 kg
• Mieszanka hodowlana z francuską kukurydzą Cribbs, kukurydzą Plata i kukurydzą Merano.

• Wyjątkowymi cechami są doskonały stosunek ceny do jakości oraz wysoka zawartość białka.

• Dostosowana specjalnie do potrzeb gołębi w okresie rozpłodu, bogata w 14 różnych składników.

Składniki: kukurydza Cribbs, pszenica, zielony groch, żółty groch, białe dari, czerwone sorgo, krokosz barwierski, groch klonowy, kukurydza 
Merano, kukurydza Plata, groch brunatny, drobny zielony groch, wyka, groch traperski.

Węglowodany 63,70%
Białko surowe 13,90%

Tłuszcz surowy 3,40%
Włókno surowe 4,40%
Popiół surowy  1,80%

BEYERS ORIGINAL SPORT – 25 kg
• Mieszanka sportowa z francuską kukurydzą Cribbs, kukurydzą Plata i kukurydzą Merano.
• Wyjątkowymi cechami są doskonały stosunek ceny do jakości oraz dobre zbilansowanie węglowodanów, tłuszczów i białek.
• Dostosowana specjalnie do potrzeb gołębi w sezonie lotowym, bogata w 14 różnych składników.
• Podczas pierwszych rund żywienia po powrocie do domu z lotu krótkodystansowego (<3 godziny lotu) tę mieszankę lotową można uzupełnić o: 
    • ORIGINAL 24-SUPERDIET, lekka i łatwo przyswajalna mieszanka przyspieszająca regenerację po trudnym locie lub 
  • ORIGINAL 23-DIET SPECIAL, lekka i łatwo przyswajalna, ale bogata w błonnik mieszanka przyspieszająca regenerację gołębi po ciężkim locie.

Składniki: kukurydza Cribbs, pszenica, żółty groch, zielony groch, krokosz barwierski, kukurydza Merano, groch klonowy, kukurydza Plata, 
białe dari, czerwone sorgo, drobny zielony groch, groch brunatny, groch traperski, wyka.

Węglowodany 63,20%
Białko surowe 13,00%

Tłuszcz surowy  4,20%
Włókno surowe  5,00%
Popiół surowy  1,80%
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BEYERS ORIGINAL Youngsters – 25 kg
• Od mniej więcej 5–6 tygodni po odsadzeniu do 2 tygodni przed rozpoczęciem treningu młodych ptaków, do stopniowego dodawania 

w połączeniu z mieszanką ORIGINAL BREEDING.

• Ta łatwo przyswajalna mieszanka jest idealna do treningu młodych ptaków i lotów na krótkich dystansach trwających do 3 godzin.

• W trakcie sezonu lotowego (loty trwające do 3 godzin) mieszankę ORIGINAL YOUNGSTERS można podczas ostatnich karmień przed koszowaniem 
uzupełniać łatwo przyswajalną i bogatą w tłuszcze mieszanką ORIGINAL 24- SUPERDIET.

Składniki: kukurydza Cribbs, czerwone sorgo, pszenica, białe dari, jęczmień, żółty groch, krokosz barwierski, zielony groch, łuskany owies, 
groch klonowy, niełuskany ryż, kukurydza Merano, groch brunatny, gryka, żółte proso, słonecznik prążkowany, rzepak, czarny rzepak, drobny 
zielony groch, groch traperski.

BEYERS ORIGINAL Moulting – 25 kg
• Mieszanka na okres pierzenia z francuską kukurydzą Cribbs, kukurydzą Plata i kukurydzą Merano.

• Wyjątkową cechą jest doskonały stosunek ceny do jakości.

• Dostosowana specjalnie do potrzeb gołębi w sezonie pierzenia, bogata w 18 różnych składników.

Składniki: kukurydza Cribbs, pszenica, żółty groch, jęczmień, zielony groch, krokosz barwierski, kukurydza Plata, kukurydza Merano, czerwone 
sorgo, białe dari, groch brunatny, groch klonowy, wyka, gryka, żółte proso, słonecznik prążkowany, rzepak, siemię lniane.

Węglowodany 62,70%
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy  5,80%
Włókno surowe  5,80%
Popiół surowy  1,90%

Węglowodany 61,80%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy  4,80%
Włókno surowe  5,40%
Popiół surowy  1,90%

BEYERS ORIGINAL SUPER DEPURATIVE – 25 kg
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością. 

• Zawiera 34% jęczmienia, 34% białej pszenicy, 12% ryżu niełuskanego, 9% dari (białego i czerwonego extra) i 2,5% krokosza barwierskiego.

• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku.

Składniki: jęczmień, biała pszenica, niełuskany ryż, białe dari ekstra, czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, gryka, krokosz barwierski, siemię 
lniane.

Węglowodany 66,80%
Białko surowe 10,60%

Tłuszcz surowy  3,80%
Włókno surowe  5,10%
Popiół surowy  1,90%
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BEYERS ORIGINAL ENERGY SOYA – 25 kg
• Wysokoenergetyczna mieszanka sportowa idealna dla gołębi wypuszczanych ze wschodu.

Składniki: kukurydza Cribbs, biała pszenica, krokosz barwierski, niełuskany ryż, prażona soja, czerwone sorgo, białe dari, groch, groch 
brunatny, zielony groch, groch klonowy, żółty groch, gryka, łuskany owies, słonecznik prążkowany, soczewica, kukurydza Plata, wyka, nasiona 
konopi, nasiona sezamu, katjang idjoe.

BEYERS ORIGINAL SUPER DIET – 25 kg
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością.

• Nie zawiera jęczmienia; zawiera 25% białej pszenicy, 15% ryżu niełuskanego, 13% ryżu brązowego, 31% dari (białego i czerwonego extra) 
i 4,5% krokosza barwierskiego.

• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku. 

Składniki: biała pszenica, czerwone sorgo, białe dari ekstra, niełuskany ryż, ryż brązowy, czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, krokosz 
barwierski, łuskany jęczmień, fasola mung, gryka.

Węglowodany 53,70%
Białko surowe 14,70%

Tłuszcz surowy  8,10%
Włókno surowe  7,70%
Popiół surowy  2,40%

Węglowodany 65,90%
Białko surowe 11,30%

Tłuszcz surowy  3,90%
Włókno surowe  5,30%
Popiół surowy  1,80%

BEYERS ORIGINAL 23 – Diet Special – 25 kg
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością. 

• Zawiera 25% jęczmienia, 15% pszenicy, 20% ryżu niełuskanego, 20% dari (białego i czerwonego) i 10% krokosza barwierskiego.

• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku.

Składniki: jęczmień, niełuskany ryż, dari, pszenica, krokosz barwierski, łuskany owies, czerwone sorgo, gryka, nasiona kanaru.

Węglowodany 64,10%
Białko surowe 10,80%

Tłuszcz surowy  5,30%
Włókno surowe  7,30%
Popiół surowy  2,10%
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BEYERS ORIGINAL Trapping Mixture – 25 kg
• Wszechstronna mieszanka wabiąca dla gołębi.

• Ta mieszanka zawierająca oleiste i tłuste nasiona oraz ziarna jest idealnym suplementem dla gołębi w sezonie lotowym.

Składniki:  łuskany owies, rzepak, białe proso, nasiona konopi, białe ziarno, białe dari, pszenica, krokosz barwierski, nasiona sezamu, brązowy 
ryż, czerwone sorgo ekstra, katjang idjoe.

BEYERS ORIGINAL 24 – SUPERDIET – 25 kg
• Łatwo przyswajalna mieszanka z dużą zawartością białka i tłuszczy dla gołębi w sezonie lotowym.

• Zawiera 17% krokosza barwierskiego, 5% ryżu niełuskanego, 5% ryżu brązowego, 5% nasion konopi, 5% siemienia lnianego, 5% gryki 
i 5% łuskanego jęczmienia.

• Na początku tygodnia, w okresie lotów zapewniają szybką regenerację i odzyskanie sił przed kolejnym lotem.

Składniki: białe dari, krokosz barwierski, czerwone sorgo, gryka, łuskany owies, łuskany jęczmień, nasiona konopi, nasiona kanaru, siemię 
lniane, niełuskany ryż, pszenica, białe proso, brązowy ryż.

Węglowodany 42,70%
Białko surowe 15,10%

Tłuszcz surowy 15,80%
Włókno surowe  9,80%
Popiół surowy  3,20%

Węglowodany 54,20%
Białko surowe 12,90%

Tłuszcz surowy 10,70%
Włókno surowe  9,80%
Popiół surowy  2,30%

BEYERS ORIGINAL Moulting Methionine – 25 kg
• Mieszanka dla gołębi na okres pierzenia z francuską kukurydzą Cribbs i dodatkiem metioniny.

• Ta mieszanka odznacza się wysoką zawartością oleistych nasion zapewniających lśniące i miękkie upierzenie oraz dodatkiem metioniny, 
zawierającego siarkę aminokwasu zapewniającego doskonałe pierzenie.

Składniki: kukurydza Cribbs, pszenica, czerwone sorgo, dari, jęczmień, żółty groch, zielony groch, białe ziarno, rzepak, wyka, ryż dla 
gołębi, łuskany owies, nasiona konopi, żółte proso, krokosz barwierski

Węglowodany 62,00%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy  5,10%
Włókno surowe  4,80%
Popiół surowy  2,00%
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BEYERS ORIGINAL Rest / Winter – 25 kg
• Podstawowa mieszanka dla gołębi na okres zimowy.

• Zawiera 20% jęczmienia, 10% niełuskanego ryżu i 10% szpiczastego owsa i zapewnia utrzymanie odpowiedniej wagi gołębi dzięki dużej 
zawartości błonnika pomagającego w oczyszczaniu jelit ptaków.

• Może być stosowana również podczas innych okresów odpoczynku.

Składniki: jęczmień, kukurydza Cribbs, niełuskany ryż, czerwone sorgo, owies szpiczasty, pszenica, białe dari, kukurydza Merano, kukurydza 
popcornowa, krokosz barwierski, słonecznik prążkowany, czarny rzepak, żółte proso, siemię lniane, fasola mung.

BEYERS ORIGINAL 2 – Moulting Exclusive – 25 kg
• Mieszanka ta jest kompozycją 19 różnych komponentów, w tym drobnej kukurydzy Cribbs oraz wielu ważnych składników, których 

organizm gołębia potrzebuje podczas pierzenia.

• Dzięki zrównoważonej proporcji metioniny i białka zapewnia optymalną kondycję podczas pierzenia.

• Mieszanka ta optymalnie zaspokaja zwiększone zapotrzebowanie na energię podczas pierzenia.

• Doskonale nadaje się do stosowania do zimowego rozpłodu, bez przestawiania. 

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, pszenica, wyka, dari, soczewica, krokosz barwierski, jęczmień, słonecznik prążkowany, prażona soja, niełuskany 
ryż, czarny rzepak, drobny żółty groch, drobny zielony groch, łuskany jęczmień, łuskany owies, nasiona konopi, żółte proso, groch ozimy, białe proso.

Węglowodany 63,60%
Białko surowe 10,90%

Tłuszcz surowy  5,40%
Włókno surowe  5,80%
Popiół surowy  2,00%

Węglowodany 50,80%
Białko surowe 15,10%

Tłuszcz surowy  7,50%
Włókno surowe  6,80%
Popiół surowy  2,40%

BEYERS ORIGINAL Enzymix Relax – 25 kg
• Najwyższej jakości mieszanka dla gołębi na okres lotowy.

• Do stosowania przez kilka pierwszych dni po locie.

Składniki: niełuskany ryż, krokosz barwierski, kukurydza Bordeaux, kukurydza Cribbs, jęczmień, białe dari, kukurydza Plata, łuskany owies, 
czerwone sorgo, pszenica, prażona soja, nasiona konopi, soczewica, brązowy ryż, rzepak, nasiona sezamu

Węglowodany 58,50%
Białko surowe 11,90%

Tłuszcz surowy  8,70%
Włókno surowe  8,50%
Popiół surowy  2,20%
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Combinatie Verbree

Florian Pitz

Danny & Nick Vanavondt

Alexandre Margris

Bart & Nance Van Oeckel Mathias De Witte

Depasse-Lardenoye

Erik Limbourg

Martial Maindrelle

BEYERS ORIGINAL Enzymix Power – 25 kg
• Najwyższej jakości, bogata w tłuszcz mieszanka wyścigowa dla gołębi.

• Do stosowania w ciągu ostatnich kilku dni przed koszowaniem ze średniej odległości.

Składniki: kukurydza Bordeaux, białe dari, krokosz barwierski, kukurydza Cribbs, prażona soja, łuskany owies, kukurydza popcornowa, białe 
ziarno, łuskane nasiona słonecznika, brązowy ryż, nasiona konopi, niełuskany ryż, rzepak, nasiona sezamu, soczewica, siemię lniane, katjang 
idjoe, ostropest plamisty.

BEYERS ORIGINAL Enzymix Energy – 25 kg
• Najwyższej jakości mieszanka dla gołębi na okres lotowy.

• Do stosowania w celu gromadzenia sił przed koszowaniem.

Składniki: kukurydza Bordeaux, kukurydza Cribbs, białe dari, czerwone sorgo, łuskany owies, niełuskany ryż, pszenica, prażona soja, krokosz 
barwierski, nasiona konopi, kukurydza Plata, soczewica, rzepak, nasiona sezamu.

Węglowodany 51,00%
Białko surowe 14,60%

Tłuszcz surowy 13,10%
Włókno surowe  6,90%
Popiół surowy  2,50%

Węglowodany 56,80%
Białko surowe 13,70%

Tłuszcz surowy  8,50%
Włókno surowe  5,40%
Popiół surowy  2,20%

Czempioni wybierają 
jakość Czempioni
wybierają BEYERS

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be
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25 kg 

MIESZANKI BEYERS BASIC
NAJLEPSZY STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY

Mieszanki BASIC to niedrogie produkty wysokiej jakości, na które składają się ziarna i nasiona 
wyselekcjonowane przez firmę BEYERS. Składniki te również poddano takiemu samemu procesowi 
czterokrotnego oczyszczania jak nasze wszystkie pozostałe mieszanki: zostały oczyszczone 
dwukrotnie oddzielnie przed wymieszaniem, następnie poddane kolejnemu czyszczeniu, a na koniec 
odpowiedniemu szczotkowaniu. Szczotkowanie ziaren zapewnia piękny i naturalnie błyszczący wygląd 
mieszanki bez potrzeby dodawania oleju.

BEYERS BASIC Breeding & Racing – 25 kg
• Atrakcyjna mieszanka, która w krótkim czasie stała się bardzo popularna. Fakt, że młode ptaki dobrze się rozwijają i utrzymują doskonałą 

kondycję, świadczy o tym, że mieszanka ta zaspokaja wszystkie potrzeby gołębi w okresie rozpłodu.

• Ponadto mieszanka ta zawiera bardzo szeroką gamę pasz z co najmniej 14 składnikami i jest idealna do stosowania również w sezonie 
sportowym.

Składniki: biała pszenica, kukurydza francuska, czerwone sorgo, żółty groch, kukurydza Plata, białe dari, zielony groch, groch brunatny, 
rzepak, wyka, gryka, słonecznik prążkowany, siemię lniane i żółte proso.

Węglowodany 62,00%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy  5,20%
Włókno surowe  4,80%
Popiół surowy  1,80%

BEYERS BASIC RACING – 25 kg
• Ekonomicznie skalkulowana kompozycja.

• Podstawowa mieszanka zbożowa na sezon sportowy, niezawierająca jęczmienia.

Składniki: pszenica, kukurydza francuska, groch (2 rodzaje), czerwone sorgo, białe dari, słonecznik prążkowany.

Węglowodany 68,60%
Białko surowe 11,90%

Tłuszcz surowy  2,90%
Włókno surowe  2,90%
Popiół surowy  1,60%
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BEYERS BASIC 4 Seasons – 25 kg
• Idealna, wszechstronna mieszanka dla Twoich gołębi, niezawierająca jęczmienia.

• Świetna wszechstronna mieszanka z francuską kukurydzą, czterema rodzajami grochu i słonecznikiem prążkowanym.

• Może być stosowana przez cały rok. Co najważniejsze, ta mieszanka jest bardzo konkurencyjna cenowo.

Składniki: kukurydza francuska, groch (cztery rodzaje), pszenica, czerwone sorgo, białe dari, krokosz barwierski i słonecznik prążkowany.

BEYERS BASIC Moulting – 25 kg
• Przystępna cenowo podstawowa mieszanka zapewniająca płynny przebieg pierzenia.

• Mieszankę można stosować po sezonie lotowym do końca okresu pierzenia.

Składniki: kukurydza francuska, pszenica, jęczmień, białe dari, czerwone sorgo, żółty groszek, kukurydza Plata, groch brunatny, groch klonowy, 
groch zielony, krokosz barwierski, niełuskany ryż, słonecznik prążkowany.

Węglowodany 65,90%
Białko surowe 12,9%

Tłuszcz surowy  3,40%
Włókno surowe  4,00%
Popiół surowy  1,80%

Węglowodany 64,20%
Białko surowe 12,10%

Tłuszcz surowy  4,90%
Włókno surowe  4,60%
Popiół surowy  1,90%

BEYERS BASIC ALL ROUND – 25 kg
• Nie zawiera jęczmienia i może być stosowana jako mieszanka podstawowa przez wszystkie sezony.

• Ekonomicznie skalkulowana kompozycja.

Składniki: pszenica, kukurydza francuska, groch (3 rodzaje), czerwone sorgo, białe dari, słonecznik prążkowany, krokosz barwierski.

Węglowodany 67,30%
Białko surowe 12,10%

Tłuszcz surowy  3,10%
Włókno surowe  3,40%
Popiół surowy 1,70%
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DoviX

20 kg 

Mieszanki Deli Nature zostały wprowadzone na rynek jako produkty dla gołębi ozdobnych pod 
marką DoviX. Te cztery mieszanki są dostosowane specjalnie do potrzeb gołębi ozdobnych 
i charakteryzują się zastosowaniem tych samych ziaren najwyższej jakości i unikatowych metod 
oczyszczania co w  przypadku mieszanek BEYERS przeznaczonych dla gołębi wyścigowych. Nasze 
doświadczenia pokazują ponadto, że właściciele gołębi ozdobnych są bardzo zadowoleni z mieszanek 
Premium Vandenabeele, PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW i BEYERS Olympia.

Deli Nature Dovix Short Beak
• Bogata mieszanka niezawierająca kukurydzy, specjalnie dostosowana do potrzeb wszystkich gołębi krótkodziobych.
• Skomponowana z drobnego groszku i prażonej soi jako źródeł łatwo przyswajalnego białka.
Składniki: pszenica, dari, czerwone sorgo, groch, drobny żółty groch, niełuskany ryż, krokosz barwierski, prażona soja, nasiona konopi, łuskany 
owies, łuskany jęczmień, wyka

Węglowodany 58,20%
Białko surowe 15,30%

Tłuszcz surowy  6,00%
Włókno surowe  5,90%
Popiół surowy  2,30%

Deli Nature Dovix Turtledove
•  Idealna mieszanka podstawowa z rozdrobnioną kukurydzą dla wszystkich typów turkawek, gołębi Barburu i innych egzotycznych ras 

gołębi (np. senegalskich, sierpówek itp.).
Składniki: rozdrobniona kukurydza francuska, pszenica, żółte proso, czerwone sorgo, dari, krokosz barwierski, nasiona konopi, białe proso, 
gryka, czerwone proso, katjang idjoe, wyka.

Węglowodany 60,6%
Białko surowe 11,4%

Tłuszcz surowy  5,8%
Włókno surowe  6,5%
Popiół surowy  2,0%

Deli Nature Dovix WITHOUT MAIZE
• Zróżnicowana mieszanka 15-składnikowa dla małych i średnich ras niezawierająca kukurydzy i sorga.
• Brak kukurydzy i sorga sprawia również, że mieszanka jest w najwyższym stopniu odpowiednia dla ozdobnych gołębi z lekko ubarwionymi 

obwódkami oczu i dziobami.
Składniki: dari, biała pszenica, groch, wyka, żółte proso, groch ozimy, łuskany owies, łuskany jęczmień, białe proso, krokosz barwierski, 
niełuskany ryż, drobny żółty groch, nasiona konopi, rzepak, rzepak

Deli Nature Dovix Small maize
• Specjalna mieszanka z drobną kukurydzą dla małych i średnich ras gołębi ozdobnych takich jak gołębie koziołkujące i garłacze.
Składniki: kukurydza Merano, groch brunatny, groch, biała pszenica, dari, czerwone sorgo, wyka, krokosz barwierski, katjang idjoe, nasiona 
konopi, żółte proso, rzepak, ryż dla gołębi

Węglowodany 55,00%
Białko surowe 15,20%

Tłuszcz surowy  4,60%
Włókno surowe  5,30%
Popiół surowy  2,40%

Węglowodany 53,40%
Białko surowe 15,70%

Tłuszcz surowy  5,20%
Włókno surowe  6,00%
Popiół surowy  2,30%
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RECOVERY CARESUPPORT ENERGY

Czempioni wybierają jakość
Czempioni wybierają markę BEYERS
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BEYERS CONDITION & CARE

MarkaBEYERS od 110 lat wytwarza najwyższej jakości mieszanki dla gołębi. 

Jednak nie jesteśmy rozpoznawalni tylko dzięki naszej imponującej historii. Innowacyjność i optymalizacja mieszanek i suplementów 
współtworzą tożsamość BEYERS opartą na praktycznym doświadczeniu i bardzo intensywnej współpracy z najlepszymi hodowcami gołębi 
na świecie. 
  
Wisienką na torcie w trakcie odgrywania czołowej roli w wyścigach gołębi przez 110 lat jest opracowanie i optymalizacja gamy produktów 
BEYERS Condition & Care po niezwykle dokładnej analizie. Produkty te uzupełniają mieszanki, aby zaspokoić potrzeby nowoczesnych gołębi 
wyścigowych. Wymagania stają się coraz większe, gołębie są poddawane dłuższym i częstszym wyścigom, a jednocześnie okresy odpoczynku 
są coraz krótsze. Dlatego zalecane jest szybkie i odpowiednie dostosowywanie do potrzeb gołębi w różnych sezonach.

 Gama produktów Condition & Care uzupełniająca nasze mieszanki BEYERS obejmuje najwyższej jakości suplementy odżywcze, żwirki i mieszanki 
minerałów oraz produkty do pielęgnacji i higieny. Dopełniają mieszanki BEYERS i gwarantują skuteczniejsze (i szybsze) zaspokajanie potrzeb 
gołębi. Potrzeby te zależą od wymagań stawianych gołębiom. 

Wymagania mogą się różnić w zależności od sezonu, ale mogą również zmieniać się w trakcie danego sezonu. 

Na przykład w sezonie lotowym parametry w mniejszym lub większym stopniu znane z góry (liczba godzin lotu na lot, liczba nocy w koszu 
na lot, tygodniowy lub dwutygodniowy udział w lotach, wybrana strategia, czas między dwoma lotami itd.) i coraz bardziej przewidywalne 
parametry np. czynniki środowiskowe (pogoda, wiatr i temperatura itp.) będą przekładały się na różne potrzeby gołębi, jeśli chodzi o składniki 
odżywcze (węglowodany, białka i tłuszcze), witaminy, niezbędne aminokwasy, minerały i pierwiastki śladowe. Również w sezonie rozpłodowym 
jego etapy (przed złożeniem jaj, podczas wysiadywania, po wylęgu, odchowu młodych itp.) wiążą się z różnymi potrzebami gołębi. 

Nasza udoskonalona gama BEYERS Condition & Care to:

✓ Większa wartość dodana: funkcjonalność i skuteczność.

✓ Jakość.

✓ Realistyczne założenia oparte na wiedzy specjalistycznej.

✓ Podstawy naukowe.

Nowy wygląd i wizerunek naszych pakietów BEYERS Condition & Care w pełni wspomaga przekaz tych podstawowych informacji.  

Wszystkie nasze opakowania są teraz także łatwiejsze w użyciu dla hodowców gołębi.

Podobnie jak w przypadku wyboru najbardziej zbilansowanej mieszanki, obowiązkiem hodowcy gołębi jest dostarczenie ptakom najbardziej 
odpowiednich suplementów diety. Aby ułatwić dokonanie wyboru, podzieliliśmy naszą ofertę nie tylko na suplementy, żwirki i mieszanki 
mineralne oraz produkty pielęgnacyjno-higieniczne, lecz także na sezony (SPORT, BREEDING, MOULTING, YEAR ROUND) oraz rodzaje 
mieszanek sportowych, ze wskazaniem ich przeznaczenia: REGENERACJA, WSPARCIE i ENERGIA.  Nasze produkty do pielęgnacji i higieny 
można znaleźć pod oznaczeniem CARE. Poniżej znajduje się przegląd wszystkich naszych oznaczeń, które są wyraźnie rozpoznawalne 
na opakowaniach produktów Condition & Care .
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RECOVERY

SUPPORT

ENERGY

CARE

moulting Year roundSPORTbreeding

Produkty do stosowania 
w sezonie lotowym.

Produkty do stosowania w 
sezonie rozpłodu.

Produkty do stosowania 
w sezonie pierzenia.

Produkty, które można 
stosować przez cały rok.

Produkty zapewniające gołębiom szybszą 
regenerację po ogromnym wysiłku.

Produkty, które służą do wspomagania 
gołębi w ich codziennych potrzebach 
i zapewniają im kondycję.

Produkty do optymalizacji wydajności 
(sportowej) w celu zapewnienia 
niezmiennie najlepszych wyników.

Produkty opracowane, aby gołębiom 
nie brakowało niczego w zakresie 
pielęgnacji i higieny.

Ikony kategorii
Ikony kategorii służą do objaśniania przeznaczenia poszczególnych produktów.

Ikony sezonów
Ikony sezonów wyjaśniają, w którym sezonie można stosować produkty. Ikony oznaczają produkty na sezon rozpłodu, pierzenia i lotowy lub 
produkty zapewniające gołębiom zdrowie przez cały rok.
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500 gr
SPORT

400 ml
yearround

RECOVERY

suplementy diety minerały – pierwiastki śladowe – 
produkty naturalne

Electrolyt
Elektrolity

• Przyspieszają regenerację po locie.
• Produkt wspomaga regenerację gołębi poprzez usuwanie z organizmu produktów przemiany materii 

i uzupełnianie niedoborów soli (chlorku potasu, chlorku sodu) oraz minerałów (wapnia, magnezu).
• Bogaty w witaminy z grupy B (B1, B2, B3 i B6) i niezbędny aminokwas o nazwie metionina.
• Zawiera cukry proste (dekstrozę, sorbitol), które stanowią zastrzyk energii.

Instrukcje:   5 g / 2 l wody pitnej
• Okres lotów:     w dniu powrotu i w dniu następnym (zwłaszcza w przypadku 

wyższych temperatur)

Amin-Vita 
Kompleks wszystkich niezbędnych aminokwasów i witamin.

• Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (argininę, fenyloalaninę, histydynę, izoleucynę, leucynę, lizynę, 
metioninę, treoninę, tryptofan i walinę) oraz szerokie spektrum witamin (A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, 
K3, PP, cholinę i biotynę).

• Aby zapewnić gołębiom jak najlepszą formę.
• W okresie pierzenia, kiedy zapotrzebowanie na niezbędne aminokwasy oraz aminokwas siarkowy – 

metioninę – jest najwyższe z powodu rozwoju nowych piór.

Instrukcje:   30 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Podczas sezonu lotowego: 2 x w tygodniu
• Podczas sezonu pierzenia: 1 x w tygodniu

Produkty zapewniające gołębiom szybszą 
regenerację po ogromnym wysiłku.
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600 gr
breeding SPORT

1000 ml
yearround

Recovery   
Preparat proteinowy (37% surowego białka)

• Zawiera niezbędne do życia aminokwasy, takie jak lizyna i metionina, które zwiększają przyswajalność 
zawartych w paszy protein.

• Pomaga przyspieszyć regenerację po locie oraz zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na proteiny gołębi 
karmiących pisklęta i dorastające młode.

• Bogaty w witaminy (B1, B2, B3, B6, B12, C, E) i sole mineralne (potas, sód, fosfor, magnez i wapń).
• Zawiera wyciąg z zielonej herbaty wspomagający układ odpornościowy.
• Dzięki lecytynie występujące we krwi tłuszcze mogą szybciej i łatwiej zostać przekształcone w energię.

Instrukcje: 20 g / 1 kg paszy 
• W sezonie rozpłodu:  1 × w tygodniu. 
• Okres lotów:  1 × w tygodniu (w dniu powrotu). 

Reload  
Płynny roztwór zawierający najważniejsze 
aminokwasy, elektrolity, minerały i pierwiastki śladowe.

• Zawiera główne podstawowe aminokwasy dla gołębi: lizynę i metioninę, które zwiększają skuteczność 
białek zawartych w karmie, oraz glutaminę, która odgrywa ważną rolę w mięśniach i jest uważana za główne 
źródło pożywienia dla komórek jelitowych.

• Produkt ten wspomoże szybszą regenerację gołębi przez usunięcie produktów ubocznych z organizmu 
dzięki dodatkowi choliny i uzupełnienie zużytych soli (chlorek potasu, chlorek sodu) oraz minerałów (wapń, 
magnez).

• Pięciowodny selenian sodu jest źródłem selenu – pierwiastka śladowego niezbędnego w diecie 
i  wspomagającego prawidłowy metabolizm. Inne oligoelementy w postaci chelatów (cynk, miedź) 
zapewniają optymalne wchłanianie substancji odżywczych z karmy.

• Cukry proste (dekstroza) i złożone (maltodekstryna) zapewniają porcję energii po powrocie.

Instrukcje: 30 ml / 2 l wody pitnej.
• Przez cały rok:  2 × w tygodniu. W sezonie lotów: przez pierwsze 2 dni po powrocie gołębi z lotu.
  Do 9% dziennej racji.
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SUPPORT

600 gr
yearround

450 gr
yearround

Bioflorum     
Odżywka jelitowa zawierająca zarówno probiotyki, jak i prebiotyki.

• Zawiera Calsporin©, jedyny zarejestrowany probiotyk dla gołębi o sprawdzonej skuteczności.
• Z dodatkiem prebiotyków: FOS, MOS i beta-glukanów.
• Z owocami kopru włoskiego w proszku, kwiatem rumianku w proszku i korzeniem imbiru w proszku 

do wspomagania trawienia oraz z maślanem sodu jako źródłem energii dla komórek jelitowych.
• Zapewnia zdrową florę jelitową, dobre wypróżnianie i dodatkową energię.
• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i wspomaga metabolizm.
• Zawiera cukry wolne (maltodekstrynę) i szybko przyswajalne cukry (dekstrozę) wspomagające 

wydolność gołębi.

Instrukcje: 20 g / 1 kg karmy
• Przez cały rok:  1 lub 2 razy w tygodniu, zwilżone preparatem Garlic Oil, Energy Oil lub Royal Jelly.

BREWER’S YEAST    
Proszek z wysokiej jakości drożdży piwowarskich i naturalne źródło 
białek, aminokwasów i witamin

• Bogate w białka (48% białka surowego), aminokwasy i witaminy.
• Do stosowania w celu zapewnienia gołębiom odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej, zdrowego 

upierzenia i dobrej struktury kości.
• Pomagają wzmocnić naturalną odporność, pobudzając jednocześnie apetyt i trawienie.

Instrukcje: 20 g / 1 kg paszy
• Przez cały rok:  1 lub 2 razy w tygodniu, zwilżone preparatem Amin-Vita, Garlic Oil, Garlic Juice lub Royal Jelly. 
• Sezon lotowy:  najlepiej na początku tygodnia.

Produkty, które służą do wspomagania 
gołębi w ich codziennych potrzebach 
i zapewniają im kondycję.

Suplementy: Dodatkowe odżywienie – witaminy – 
minerały i pierwiastki śladowe – produkty naturalne
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400 ML
yearround

400 ML
yearround

1000 ml
yearround

Royal Jelly      
Preparat kondycyjny z propolisem i żeń-szeniem.

• Miód zapewnia gołębiom naturalne cukry i skutecznie przeciwdziała powstawaniu śluzu po wysiłku.
• Mleczko pszczele zapewnia gołębiom zarówno energię, jak i moc.
• Żeń-szeń właściwy chroni przed zmęczeniem i eliminuje stres u ptaków.
• Propolis działa jak naturalny repelent.

Instrukcje:   20 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Okres lotów:     1 lub 2 razy w tygodniu (po powrocie do domu i w okresie 

przed koszowaniem)

Herba Puri T        
Płynna herbata ziołowa dla gołębi rozpuszczona w kwasach organicznych 
oraz wzbogacona minerałami oraz witaminami

• Zapewnia kompleksową regenerację po przebytych chorobach i wyczerpujących lotach.
• Wspomaga zdolność gołębi do rekonwalescencji i przyczynia się do osiągnięcia optymalnej kondycji.

Instrukcje:   5 ml / 2 l wody pitnej
• Sezon lotowy:    dzień po powrocie do domu
•  W okresie wiosennym i pierzenia:  siedmiodniowe kuracje

Herba Zyma  
Preparat kondycyjny, wytwarzany wyłącznie z produktów naturalnych,  
bogatych w składniki mineralne, wyciągi ziołowe, enzymy i kwasy organiczne

• Pomaga utrzymać kwasowość i blokuje rozwój szkodliwych bakterii w mleczku wola.
• Wspomaganie trawienia i naturalnej odporności.

Instrukcje:   5 ml / 2 l wody pitnej
• Przez cały rok:    2 × w tygodniu. 
• Okres lotów:     najlepiej w pierwszych 2 dniach po powrocie do domu
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400 ML
yearround

400 ML
yearround

2 kg
moulting

Garlic Oil         
Olej czosnkowy

• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i wspomaga metabolizm.
• Działa oczyszczająco na krew.

Instrukcje: 10 ml / 1 kg karmy
• Przez cały rok:   1 lub 2 razy w tygodniu (w trakcie sezonu lotowego: najlepiej na początku tygodnia)

Garlic Juice   
Sok czosnkowy

• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i wspomaga metabolizm.
• Działa oczyszczająco na krew.

Instrukcje: 40 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Przez cały rok:   1 lub 2 razy w tygodniu (w trakcie sezonu lotowego: najlepiej na początku tygodnia)

MOULTING SUPPORT     
Mieszanka nasion dzikich i nasion oleistych.

• Wspomaga pierzenie.

Instrukcje: 3 kg / 100 kg karmy
• Okres pierzenia:  dawka dzienna 

Białko surowe 21,00%
Tłuszcz surowy 40,00%
Włókno surowe 6,30%
Popiół surowy 1,40%
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400 ml

breeding SPORT

MINERAL-OLIGO
Preparat zawierający minerały, pierwiastki śladowe i witaminę B12. 

• Stosowany pomocniczo w przypadku intensywnego wysiłku, kiedy mogą wystąpić niedobory minerałów 
(wapnia, sodu, magnezu, fosforu). Na przykład w okresie rozpłodowym oraz chowu młodych, w okresach 
rekonwalescencji, w przypadku zmęczenia po locie i w okresie pierzenia.

• Witamina B12 wspomaga metabolizm i poprawia ogólny stan zdrowia.
• Pierwiastki śladowe w postaci chelatów (cynk, żelazo i miedź) zapewniają optymalne wchłanianie substancji 

odżywczych z paszy.
• Pięciowodny selenian sodu jest źródłem selenu – pierwiastka śladowego niezbędnego w diecie 

i wspomagającego prawidłowy metabolizm.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej 
• Okres rozpłodu i pierzenia:  2 lub 3 razy w tygodniu
• Okres lotów:  2 lub 3 razy w tygodniu 
• Po okresie leczenia:  2 lub 3 razy w tygodniu
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ENERGY

450 gr
SPORT

600 gr
SPORT

Gluco Sport        
Preparat witaminowy z wolno i szybko 
wchłanianymi cukrami zapewniającymi zastrzyk energii

• Cukry przyswajane powoli (maltodekstryna) i szybko (dekstroza) na dzień przed koszowaniem spowodują 
zwiększenie energii. 

• Witaminy (A, D3, B1, B2, B3, B6, B12, C, E, K3 i kwas foliowy) stymulują kondycję gołębi.

 
Instrukcje:   25 g / 2 l wody pitnej
• Okres lotów:     Od 1 do 2 dni przed koszowaniem (szczególnie w przypadku 

wysokich temperatur).

Condition          
Unikatowy proszek kondycyjny.

• Aby zapewnić najlepszą kondycję przez cały rok.
• Zawiera 20% tłuszczów i lecytynę oraz L-karnitynę skutecznie przekształcające te tłuszcze.
• Bogaty w witaminy (A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12) i aminokwasy (metioninę, treoninę, tryptofan).
• Zawiera wspomagające funkcjonowanie układu odpornościowego ściany komórek drożdży i oregano.

Instrukcje:   20 g / 1 kg paszy
• Sezon lotowy:   2 × w tygodniu (w dniu powrotu i, o ile to możliwe, dzień po).
• Sezon rozpłodowy i pierzenia: 1 x w tygodniu

Produkty do optymalizacji wydajności 
(sportowej) w celu zapewnienia 
niezmiennie najlepszych wyników.

suplementy diety minerały – pierwiastki śladowe – 
produkty naturalne

ENERGY
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400 ml
SPORT moulting

2,5 kg
yearround

Energy Oil           
Mieszanka tłoczonego na zimno oleju lnianego, oleju z wątroby dorsza, oleju rybnego, 
oleju sojowego, oleju rzepakowego, oleju orzechowego z lecytyną (33%) i witaminą E.

• Zawiera dopasowaną do potrzeb gołębi zbilansowaną kombinację bardzo wysokiej jakości olejów, które są 
szczególnie bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe, linolowy i linolenowy. 

• Dzięki lecytynie występujące we krwi tłuszcze mogą szybciej i łatwiej zostać przekształcone w energię.
• Lecytyna zawiera duże ilości choliny, która pomaga zapobiegać stłuszczeniu wątroby.
• Źródło dodatkowej energii do lotu oraz stymulacji wzrostu miękkich piór w okresie pierzenia.
• Preparat wzbogacony o rozpuszczalną w tłuszczach witaminę E o działaniu antyoksydacyjnym, która 

pomaga chronić komórki, tkanki i narządy przed działaniem wolnych rodników, stymulując popęd płciowy 
i poprawiając efekty rozpłodu.

Instrukcje: 15 ml / 1 kg karmy
• Okres lotów i pierzenia:  od 1 do 2 razy w tygodniu (loty: najlepiej od 1 do 2 dni przed koszowaniem).
• Okres rozpłodu:  od 14 dni przed parowaniem do okresu po złożeniu jaj: 
  3 × w tygodniu

Goldcorn Koopman    
Granulat kondycyjny

• Unikatowy skład nie tylko dodaje gołębiom energii w sezonie lotowym,  
lecz także jest zalecany do stosowania w sezonie rozpłodu.

• Goldcorn zawiera między innymi:
-  białko zwierzęce (serwatka w proszku, mleko w proszku, jaja w proszku,  

ser i produkty serowe);
- tłuszcz owczy z wysoką zawartością witaminy A i D;
- Lucerna: surowy błonnik, wysoka zawartość witamin i minerałów;
- kiełki pszenicy: najlepsze źródło witaminy E;
- drożdże piwowarskie: wysoka zawartość białek, aminokwasów i witamin;
-  lecytyna, w tym sojowa, sprawia również, że tłuszcze występujące we krwi mogą szybciej i łatwiej 

zostać przekształcone w energię.
-  śruta sojowa i z orzeszków ziemnych: jako dodatkowa rezerwa energetyczna podczas intensywnych lotów;
-  suszone algi z wysoką zawartością przeciwutleniaczy (m.in. betakarotenu), białek, podstawowych 

aminokwasów, minerałów i witamin.
- Prebiotyk zapewniający równowagę flory bakteryjnej w jelitach.
- kwasy tłuszczowe Omega 3-6-9 z oleju słonecznikowego, lnianego i z orzeszków ziemnych.

Instrukcje: Podawać w proporcji 5% paszy. Na 50 kg karmy należy użyć tylko 1 worka.

Składniki: kukurydza, śruta sojowa, śruta pszenna, mąka arachidowa, pszenica, dekstroza, węglan 
wapnia, gluten kukurydziany, melasa z trzciny cukrowej, sery i produkty serowe, drożdże piwne, 
odtłuszczone mleko w proszku, suszone algi, kiełki pszenicy, lucerna, serwatka w proszku, fruktoza, 
jaja w proszku, olej arachidowy, lecytyna sojowa, olej słonecznikowy, olej lniany, tłuszcz owczy.

Białko surowe 18,20%
Tłuszcz surowy 8,70%
Włókno surowe 3,20%
Popiół surowy 12,50%
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2,5 kg
SPORT

2,5 kg
SPORT

Premium Super Energy    
Bogata w energię mieszanka stanowiąca suplement w sezonie lotowym.

• Zapewnia gołębiom dodatkową energię do lotów na duże odległości.

Instrukcje: 5 g na gołębia. Dodać do ostatniego karmienia przed koszowaniem.

Składniki: Prażona soja, brązowy ryż, obrane nasiona słonecznika, krokosz barwierski, konopie, łuskany owies, 
rzepak, siemię lniane.

Trapping Mix   
Wszechstronna mieszanka wabiąca dla gołębi.

• Ta mieszanka zawierająca oleiste i tłuste nasiona oraz ziarna jest idealnym suplementem dla gołębi 
w sezonie lotowym.

Instrukcje: 1 łyżeczka na gołębia dziennie

Składniki: łuskany owies, czarny rzepak, białe proso, nasiona konopi, nasiona kanaru, dari, nasiona sezamu, 
ryż cargo, krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, fasola mung.

Białko surowe 15,10%
Tłuszcz surowy 15,80%
Włókno surowe 9,80%
Popiół surowy 3,20%

Białko surowe 22,00%
Tłuszcz surowy 23,50%
Włókno surowe 10,50%
Popiół surowy 3,40%
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4 kg
yearround

Growth-Energy-Moulting mix     
Suplement w postaci energetycznej paszy poprawiającej reprodukcję,   
wiele zastosowań w różnych okresach. 

• Zbilansowany dodatek odżywczy do mieszanki zawierający niezbędne dodatkowe białka i tłuszcze. 
• Zawiera witaminy, minerały i pierwiastki śladowe zaspokajające codzienne potrzeby gołębi.  
• Sezonowe wahania zapotrzebowania można zaspokoić, zwilżając produkt jednym z naszych płynnych 

suplementów.
• Gołębie chętnie spożywają go jako dodatek do codziennej mieszanki.
• Dostarcza niezbędnych aminokwasów podczas pierzenia i tworzenia optymalnej kondycji przyszłych 

reproduktorów i zawodników.
• Sprawia, że młode ptaki pozostające wokół gniazda oddalają się od niego, i zapewnia ich intensywny 

rozwój.

Instrukcje: 165 g / 1 kg paszy (lub 5 g na gołębia dziennie)
                                        330 g / 1 kg paszy lub 10 g na gołębia dziennie w sezonie rozpłodu (z pisklętami)
  Maks. 50% dziennej racji

Zimą / w czasie odpoczynku:   2 lub 3 razy w tygodniu w połączeniu z mieszanką.
W sezonie lotowym  
(powyżej 300 km):   po powrocie do domu połączone z pierwszymi karmieniami i jako deser po 3 lub 

4 ostatnich karmieniach przed koszowaniem.
Okres pierzenia:   2 lub 3 razy w tygodniu w połączeniu z mieszanką na okres pierzenia, opcjonalnie 

po zwilżeniu preparatami AminVita lub Energy Oil.
Okres rozpłodu:    2 lub 3 razy w tygodniu w połączeniu z mieszanką na okres rozpłodu, opcjonalnie 

po zwilżeniu preparatami Amin-Vita lub Energy Oil.
Młode gołębie (po odsadzeniu aż do rozpoczęcia sezonu lotów):   podawać codziennie w połączeniu z mieszanką.

Składniki: produkty piekarnicze, białe sorgo, biała pszenica, pszenica, cukier, olej sojowy, gluten 
paszowy kukurydziany, krokosz barwierski, kukurydza, nasiona koniczyny białej, nasiona marchwi, wyka, 
drożdże, nasiona rzodkwi, sorgo, fasola mung, soczewica, gluten kukurydziany, koncentrat białkowy 
z ziaren soi, dekstroza, olej palmowy, gluten pszenny paszowy, proso żółte, nasiona cebuli, rzepak, 
gryka, proso białe, rozdrobniony łuskany owies, białe łuskane ziarno słonecznika, proso czerwone, 
oset mleczny, łuskana gryka, nasiona chia, brązowe ziarno perilla.

Białko surowe 17,40%
Tłuszcz surowy 14,90%
Włókno surowe 4,70%
Popiół surowy 4,30%
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2 kg
12 kg

yearround

ORYGINALNY
SKŁAD

TOVO   
POKARM KONDYCYJNY I HODOWLANY

• Dobrze zbilansowany dodatek, zawierający składniki odżywcze, których brakuje w zwykłej diecie gołębi. 
• Pokarm uzupełnia braki aminokwasów w mieszankach, a jego zbilansowany zestaw witamin i minerałów 

zaspokaja naturalne potrzeby gołębi. 
• Dodane kwasy tłuszczowe omega-3 zapewniają lepszą odporność na choroby, zdrowsze jelita i miękkie pióra.
• Podawać jako przekąskę. Może również służyć jako preparat kondycyjny / karma wabiąca.

Instrukcje:  Do 20-25% dziennej racji. 
• W sezonie rozpłodowym: podawać codziennie zmieszane z karmą. 
• W okresie zimowania/spoczynku i pierzenia:  podawać 2 lub 3 razy w tygodniu zmieszane z karmą. 
• W sezonie lotowym (powyżej 300 km): podawać zmieszane z pierwszą karmą podaną po powrocie ptaków 

i zmieszane z trzecią do czwartej, ostatniej porcji karmy podawanej przed koszowaniem. 
• Młode gołębie (po odsadzeniu aż do rozpoczęcia sezonu lotów): podawać codziennie w połączeniu z mieszanką.

Składniki: pszenica, soja paszowa, kukurydza, syrop glukozowy, proso, sorgo, czerwone dari, 
olej sojowy, rzepak, groch, nasiona trawy, miód, białe sorgo „białe dari”, nasiona kanaru, brązowe siemię 
lniane, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, chlorek sodu.

Białko surowe 14,90%
Tłuszcz surowy 7,80%
Włókno surowe 3,50%
Popiół surowy 3,60%
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400 ml
SPORT moulting

ENERGY

BEYERS CONDITION & CARE

Energy Oil Mieszanina tłoczonych na zimno olejów (lnianego, z wątroby 
dorsza, rzepakowego, arachidowego) wzbogacona lecytyną (33%) i witaminą E.

• Zawiera dopasowaną do potrzeb gołębi zbilansowaną kombinację bardzo wysokiej jakości olejów, 
które są szczególnie bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe, linolowy i linolenowy. 

• Dzięki lecytynie występujące we krwi tłuszcze mogą szybciej i łatwiej zostać przekształcone w energię.
• Lecytyna zawiera duże ilości choliny, która pomaga zapobiegać stłuszczeniu wątroby.
• Źródło dodatkowej energii do lotu oraz stymulacji wzrostu miękkich piór w okresie pierzenia.
• Preparat wzbogacony o rozpuszczalną w tłuszczach witaminę E o działaniu antyoksydacyjnym, która 

pomaga chronić komórki, tkanki i narządy przed działaniem wolnych rodników, stymulując popęd 
płciowy i poprawiając efekty rozpłodu.

Instrukcje: 15 ml / 1 kg karmy
• Okres lotów i pierzenia:  od 1 do 2 razy w tygodniu (loty: najlepiej od 1 do 2 dni przed koszowaniem).
• Okres rozpłodu:  od 14 dni przed parowaniem do okresu po złożeniu jaj: 
  3 raz w tygodniu.

Jaka jest wartość dodana stosowania mieszaniny olejów?
Mieszanina olejów jako dodatkowe źródło energii.
Długotrwały wysiłek fizyczny sprawia, że organizm gołębia przechodzi ze spalania węglowodanów na spalanie tłuszczu. W przypadku dłuższych 
lotów najważniejszym źródłem energii są tłuszcze. W przypadku gołębi spalanie tłuszczu dostarcza dwa razy więcej energii niż spalanie 
węglowodanów i białka. Mieszanina olejów zwiększa zatem wartość odżywczą paszy. Jednak nie każda mieszanina olejów jest odpowiednia. 
Równowaga pomiędzy niezbędnym kwasem linolowym* (omega 6) i linolenowym (omega 3) oraz obecność lecytyny pomagają ustalić jakość 
mieszaniny olejów jako preparatu wpływającego na poprawę kondycji.
* Niezbędne kwasy tłuszczowe: nienasycone kwasy tłuszczowe, które mają pozytywny wpływ na zdrowie i muszą zostać przyjęte z paszą. Powodują one m.in. wzrost odporności, 
poprawiają funkcjonowanie nerwów i mózgu oraz zapewniają lepszą jakość piór.

Mieszanina olejów dla optymalnej równowagi kwasów tłuszczowych omega 3 / omega 6.
Większość zbóż i nasion zawiera zbyt małe ilości kwasów tłuszczowych omega 3. W związku z tym konieczne jest sporządzenie wysokiej jakości 
mieszaniny olejów, składającej się z olejów roślinnych dostarczających dodatkowej ilości kwasów tłuszczowych omega 3 (np. oleju lnianego, 
rzepakowego, sojowego, arachidowego) oraz tłuszczów zwierzęcych o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega 3 (np. oleju z wątroby 
dorsza, oleju z ryb).

Dodatek lecytyny jako emulgatora poprawiającego trawienie tłuszczów oraz transportera tłuszczów w organizmie.
Ponieważ gołębie nie mają pęcherzyka żółciowego (i w konsekwencji żółci), a tłuszcze nie są rozpuszczalne w wodzie, do trawienia tłuszczów 
w  jelicie cienkim możliwe jest tylko pod postacią emulsji. Lecytyna spełnia rolę emulgatora i dlatego musi zostać dostarczona gołębiom 
w paszy. Soja, nasiona słonecznika i nasiona rzepaku zawierają względnie duże stężenia lecytyny, jednak nie występują one w wystarczających 
ilościach w każdej mieszaninie albo gołębie wchłaniają jej zbyt mało. Lecytyna sprawia również, że tłuszcze występujące we krwi mogą szybciej 
i łatwiej zostać przekształcone w energię.

Mieszanina olejów jako źródło witamin i minerałów. 
Wszystkie oleje bazowe – znane jako oleje nośnikowe – są tłoczone na zimno, nieprzetworzone, w 100% 
czyste i zawierające wszystkie swoje cenne witaminy i sole mineralne. Ważne jest, aby olej był tłoczony 
na zimno. Wszystkie oleje roślinne, które nie są w wyraźny sposób oznaczone jako tłoczone na zimno, 
są bezwartościowe pod względem energetycznym, a także szybko jełczeją.

Wzbogacona witaminą E
Witamina E jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, która pełni funkcję antyoksydantu i w ten sposób 
chroni komórki, tkanki i narządy przed wolnymi rodnikami, stymulując popęd płciowy i poprawiając 
efekty rozpłodu.
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RECOVERY

8 kg
yearround

Żwirek i mieszanki minerałów
Żwirek i mieszanki minerałów mają kluczowe znaczenie dla optymalnego trawienia i poprawy efektywności pobierania składników 
pokarmowych z paszy dzięki procesowi rozcierania w mielcu. Dlatego przez cały rok konieczne jest podawanie wystarczających ilości żwirku 
i minerałów.

Ponadto żwirki i minerały dostarczają gołębiom niezbędnych budulców, takich jak minerały (wapń, fosfor, magnez, sód, potas i chlor) oraz 
pierwiastki śladowe (żelazo, miedź, mangan, cynk, jod, selen). Minerały i pierwiastki śladowe umożliwiają rozwój mięśni, struktur kości, skóry 
oraz piór. Odgrywają ważną rolę w różnych procesach zachodzących w ciele. 
Podając jeden lub kilka naszych doskonale zbilansowanych żwirków i mieszanin minerałów, zapewniasz gołębiom dostęp do wszystkich 
niezbędnych składników mineralnych.

Detox Mineral Mix      
Wysokiej jakości żwir i mieszanka mineralna uzupełniona wybranymi gatunkami zbóż i nasion; 
staranne połączenie ziół i produktów glinkowych, co pomaga w usunięciu z organizmu 
produktów przemiany materii. Skład mieszanki poprawia wchłanialność składników 
odżywczych lepiej uzupełniających niedobory w organizmie i zapewniających mu zdrowie.

• Suplement w postaci wyselekcjonowanych zbóż i nasion (ostropest plamisty, chia i pachnotka) 
dobroczynnie wpływa na ogólne funkcjonowanie wątroby. Jest bogaty w kwasy tłuszczowe Omega 3 
i wysoce naturalne przeciwutleniacze poprawiające odporność całego organizmu.

• Zawiera węgiel drzewny i naturalną glinkę węglową, które są w 100% naturalnym produktem 
oczyszczającym z toksyn, zawierającym kaolin (glinokrzemian), węgiel i kwasy humusowe. Chroni 
warstwę śluzową wyścielającą jelita, czym zapobiega atakowi ze strony patogenów, a także ułatwia 
przyswajanie substancji przez komórki jelit. Kwasy humusowe występujące w odpowiednich karmach 
mineralnych w istotny sposób pomagają w uzyskaniu równowagi kwasowej. 

• Do karm tych dodano kurkumę, której skuteczna substancja o nazwie kurkuminoid korzystnie wpływa 
na funkcjonowanie wątroby i przemianę materii.

• Połączenie ziół (tymianek, czosnek, korzeń mniszka, liść kolendry, oregano i jeżówka purpurowa) 
przyspiesza metabolizm i zwiększa odporność.       

Instrukcje:
Sezon lotowy: w dniu powrotu i dzień po.
Okres pierzenia i rozrodczy: 1 raz w tygodniu.
Jako siedmiodniowa kuracja: Po rozpoczęciu pierzenia. Po okresie pierzenia,
okresie rozrodczym lub leczeniu.

Składniki:
Wapienne muszle morskie, czerwony kamień, rzepak, żwirek żołądkowy, siemię lniane, białe dari, 
krokosz barwierski, nasiona kanaru, białe proso, czerwone sorgo, żółte proso, kukurydza, gluten 
kukurydziany, wapień, łuskany owies, fasola mung, oset mleczny, nasiona szałwii hiszpańskiej, 
brązowe nasiona pachnotki zwyczajnej, sól, nasiona rzodkwi, nasiona cebuli, nasiona sezamu, 
nasiona koniczyny, węgiel, pszenica, gluten paszowy pszenny, kurkuma, olej rzepakowy, cukier, 
glinka węglowa, drożdże, czosnek, korzeń mniszka, liść kolendry, oregano, jeżówka purpurowa, 
propionian wapnia, wodorofosforan wapnia.

wapń 7,28%
fosfor 0,16%
Sód 1,03%

Lizyna 0,18%
Metionina 0,11%

Produkty zapewniające gołębiom szybszą 
regenerację po ogromnym wysiłku.
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Olivier, Justin Poussart – Paul Martens

Ludo & Jeroen Panis

Patrick & Bieke Vervloesem Philip De Maeseneer

Team Debo David Cuschieri

Tanguy Gervois

Fokke Jongsma

René Geukens - Markus Bauer

Martin & Jan Kroesen

Olivier Geyskens

Maarten Huijsmans

Frank Zwiers

Hagedorn - Becker

Kristian Vrebos

Rutger Jan Rittersma

John & Mitchel Rekers Fam. Jacobs Jos, Frank & Hans

Frederik Everaert Gerard Van Tuyl

Hans Lekscha

Lieven Mensch

Ron Bergmans & Evert Diepeveen Robin Rigter

Combinatie van Leeuwen Evert, Johanna & Evert Jr.

Gert Noels

Jo & Raf Herbots

Luc De Laere

Peter, Nathalie & Gwen Van De Merwe

Nicolas & Valérie Bascour

Paul Groeneveld

Hilaire Surinx & Nadia Pletsers

Michel Lossignol

Czempioni wybierają 
jakość Czempioni
wybierają BEYERS

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be
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Chlorella  pyrenoidosa x 1000 Urtica dioica

SUPPORT

5 kg
yearround

Żwirek i mieszanki minerałów

Urtica-Chlorella Mineral Mix      
Mieszanka mineralna zawierająca wysokiej jakości żwirek, muszle, 
żwirek i produkty glinkowe wzbogacone o rośliny i nasiona bogate w olej.  
Unikatową cechą Urtica Chlorella Mineral Mix jest dodatek pokrzywy i chlorelli.

• Właściwości oczyszczające krew i antyalergiczne pokrzywy (nazwa botaniczna: Urtica dioica) 
są dobrze znane. Stymuluje ona oddzielanie kwasów i produktów przemiany materii od mięśni. 

• Algi słodkowodne chlorella (nazwa botaniczna: Chlorella pyrenoidosa) są dobrze znane z wysokiej 
zawartości chlorofilu. Zawartość białka w suszonej chlorelli wynosi 60%. Białka te przyczyniają się do 
rozwoju mięśni gołębi.

• Te właściwości w połączeniu ze żwirkiem i produktami z gliny oraz drobnymi nasionami bogatymi 
w tłuszcze z wysoce przyswajalnym białkiem (czarny rzepak, siemię lniane, nasiona krokosza 
barwierskiego, nasiona sezamu, fasola mung i nie tylko) sprawiły, że mieszanka Urtica Chlorella Mineral jest 
bardzo wszechstronnym produktem, który powinien stanowić część codziennej pielęgnacji gołębi, 
pomagającym również w utrzymaniu ptaków w doskonałej kondycji.

Instrukcje:
•  Podczas sezonów rozpłodu, lotowego i pierzenia: codziennie do 10% dziennej racji.
•  W okresach odpoczynku:  codziennie do 5% dziennej racji.

Składniki:
wapienne muszle morskie, czerwony kamień, żwirek żołądkowy, rzepak, siemię lniane, biała 
pszenica dari, nasiona kanaru, nasiona krokosza barwierskiego, ryż, sezam, żółte proso, białe 
proso, czerwone sorgo, węglan wapnia, chlorek sodu, fasola mung, łuskany owies, pszenica, 
gluten kukurydziany, kukurydza, gluten paszowy pszenny, pokrzywa, chlorella, drożdże, 
olej sojowy, wodorofosforan wapni, białko z korzenia ryżu, lecytyna.

Produkty, które służą do wspomagania 
gołębi w ich codziennych potrzebach 
i zapewniają im kondycję.

wapń 14,00%
fosfor 0,16%
Sód 0,60%

Lizyna 0,18%
Metionina 0,10%
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5 kg
yearround

20 kg
yearround

Deli Multimix  
Mieszanka mineralna składająca się ze żwirku żołądkowego, żwirku z muszli morskich, 
żwirku z muszli ostryg, wapna z alg morskich, czerwonego kamienia, sileksu i ziół.

• Bogata w witaminy, minerały i pierwiastki śladowe.
• Utrzymuje gołębie w dobrej kondycji podczas sezonu lęgowego i gwarantuje doskonały odchów młodych. 
• Mieszanka z dodatkiem ziół (kozieradki, korzenia oregano, tymianku, mniszka, szałwii, pokrzywy i aloesu) 

dba o witalność i zdrowie gołębi.

Instrukcje: 
• Przez cały rok: codziennie podawać niewielką ilość świeżego pokarmu (5 g na gołębia).

Składniki:
wapienne muszle morskie, czerwony kamień, krzemień, ostry żwirek żołądkowy, algi, wapń, wapno, biała mąka, 
anyż, kozieradka, korzeń oregano, tymianek, mniszek, szałwia, pokrzywa, aloes, marchew. 

Multi Mineral Mix         
Wszechstronne suplementy diety dla gołębi: mieszanka minerałów, drobnych nasion, witamin i nasion anyżu.

• Zawiera ważne składniki surowe, witaminy i minerały zapewniające doskonałą kondycję przez cały rok.

Instrukcje: 
• Podawać codziennie niewielką ilość (do 10% dziennej racji) świeżego produktu.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Składniki:
wapienne muszle morskie, czerwony kamień, żwirek żołądkowy, węglan wapnia, siemię lniane, wodorofosforan 
wapnia, białe sorgo dari, algi koralowe, ryż brązowy, nasiona kanaru, czerwone sorgo, żółte proso, białe proso, 
nasiona szpinaku, katjang idjoe, nasiona marchwi, łuskany owies, nasiona koniczyny białej, nasiona sezamu, 
nasiona rzodkwi, kukurydza, węglan wapnia, pszenica, węgiel, gluten paszowy pszenny, gluten paszowy 
kukurydziany, suszone korzenie, kiełki pszenicy, zioła ogrodowe, algi.

wapń 14,50%
fosfor 0,27%
Sód 0,04%

Lizyna 0,17%
Metionina 0,07%

Wapń 19,70%
Fosfor 0,17%

Sód 0,08%
Lizyna 0,06%

Metionina 0,04%
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1,5 kg
5 kg

yearround

5 kg
20 kg

yearround

Belvimin          
Pasze witaminowo-mineralne 

• Zawiera ważne materiały budulcowe, witaminy (A, D3, B1, B2, E, PP i B12) oraz minerały, dzięki którym 
gołębie czują się jak najlepiej przez cały rok. 

• Zawiera 25% wapnia i 3% fosforu, co ma uzupełnić niedobory wapnia w ziarnach i nasionach 
w stosunku do fosforu. W ten sposób zapewnia się gołębiom optymalną równowagę między 
wapniem a fosforem. 

• Pomaga zapobiegać zatruciom

Instrukcje:
• Wymieszać niewielką ilość z karmą podawaną codziennie (maks. 10% dziennej racji).

Grit Extra      
Mieszanka mineralna składająca się ze żwirku z muszli morskich, czerwonego kamienia, 
żwirku żołądkowego, i żwirku z muszli ostryg, wzbogacona nasionami anyżu.

• Żwirek jest niezwykle ważny dla trawienia gołębi. Odgrywa rolę „zębów” gołębia.
• Duża zawartość wapnia i magnezu, przez co odgrywa ważną rolę w rozwoju kości, skorupek jajek i piór.

Instrukcje:
• Powinien być dostępny nieprzerwanie
• Należy regularnie uzupełniać

Wapń 25,00%
Fosfor 3,00%

Sód 2,00%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%

Wapń 17,00%
Fosfor 0,07%

Sód 0,20%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%
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20 kg
yearround

400 gr
6 x

400 gr yearround

Grit       
Mieszanka mineralna składająca się ze żwirku z muszli morskich, żwirku z muszli ostryg, 
żwirku żołądkowego i czerwonego kamienia, wzbogacona nasionami anyżu.

• Żwirek jest niezwykle ważny dla trawienia gołębi. Odgrywa rolę „zębów” gołębia.
• Duża zawartość wapnia, przez co odgrywa ważną rolę w rozwoju kości, skorupek jajek i piór.

Instrukcje:
• Powinien być dostępny nieprzerwanie
• Należy regularnie uzupełniać

Picking Pot           
Mieszanka mineralna oparta o muszle morskie,
czerwony kamień, żwirek żołądkowy i proso 

• Żwirek jest niezwykle ważny dla trawienia gołębi. Odgrywa rolę „zębów” gołębia.
• Składa się wyłącznie z naturalnych składników i zawiera niezbędne minerały, 

pierwiastki śladowe i sole uzupełniające pokarm gołębi

Instrukcje:
• Udostępniać przez cały rok. Do 60% dziennej racji.

Wapń 23,00%
Fosfor 0,07%

Sód 0,20%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%

Wapń 21,30%
Fosfor 2,50%

Sód 2,40%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%



54

650 gr
6 x

650 gr yearround

6 x
400 gr

yearround

Picking Block            
Mieszanka mineralna oparta o muszle morskie, glinkę,
czerwony kamień, żwirek żołądkowy, proso i drożdże piwowarskie 

• Żwirek jest niezwykle ważny dla trawienia gołębi. Odgrywa rolę „zębów” gołębia.
• Składa się wyłącznie z naturalnych składników i zawiera niezbędne minerały, 

pierwiastki śladowe i sole uzupełniające pokarm gołębi

Instrukcje:
• Powinien być dostępny nieprzerwanie

Picking Pot Coral              
Mieszanka mineralna oparta o wapienne
muszle morskie, czerwony kamień, żwirek żołądkowy i maerl. 

• Żwirek jest niezwykle ważny dla trawienia gołębi. Odgrywa rolę „zębów” gołębia.
• Składa się wyłącznie z naturalnych składników i zawiera niezbędne minerały, 

pierwiastki śladowe i sole uzupełniające pokarm gołębi
• Dzięki obecności alg koralowych jest bogata w jod, co ma pozytywny wpływ 

na funkcjonowanie tarczycy, a tym samym na wytrzymałość gołębi.

Instrukcje:
• Powinien być dostępny nieprzerwanie

Wapń 13,80%
Fosfor 0,36%

Sód 3,30%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%

Wapń 21,30%
Fosfor 2,50%

Sód 2,40%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%
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20 kg
yearround

20 kg
yearround

Red Stone       
Pasze mineralne dla gołębi: Żwirek z czerwonego kamienia

• Bogaty w minerały i pierwiastki śladowe.
• Stymuluje optymalne trawienie. 

Instrukcje:
• Przez cały rok:  Powinien być dostępny nieprzerwanie.
• Okres rozpłodowy:  przed okresem lęgowym i po nim samice mają duże zapotrzebowanie 

na ten preparat.

Red Lime stone        
Pasze mineralne dla gołębi: Czerwony kamień i wapno

• Bogaty w minerały i pierwiastki śladowe. 
• Stymuluje optymalne trawienie. 

Instrukcje:
• Przez cały rok: Powinny być dostępny nieprzerwanie
• W sezonie rozpłodu:   przed okresem lęgowym i po nim samice mają duże zapotrzebowanie 

na ten preparat.

Wapń 0,53%
Fosfor 0,01%

Sód 0,04%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%

Wapń 10,60%
Fosfor 0,08%

Sód 0,28%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%
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660 gr
yearround

750 gr
yearround

CARE

Produkty do pielęgnacji i higieniczne

Produkty opracowane, aby gołębiom 
nie brakowało niczego w zakresie 
pielęgnacji i higieny.

Fino        
Sól kąpielowa dla gołębi.

• Do wzmacniania gładkich i wolnych od pasożytów piór.

Instrukcje: 40 g / 10 l wody do kąpieli
• Przez cały rok:  1 × w tygodniu 

Thermae Bath Salt         
Sole kąpielowe z olejkami eterycznymi (sosna, eukaliptus, mięta pieprzowa).

• Olejki eteryczne mają działanie antybakteryjne. 
• Gładkie pióra bez pasożytów to gwarancja zdrowia ptaków.

Instrukcje: 30 g / 10 l wody do kąpieli 
• Przez cały rok:  1 × w tygodniu 
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5 x 5 kg
yearround

16 kg
yearround

Floorwhite          
Użyteczny i praktyczny zasób oparty o drobno mieloną kredę 
do czyszczenia gołębników.

• Zwiększa suchość podłogi i skrzynek lęgowych.

Instrukcje: 
• Przez cały rok:   czyścić podłogę gołębnika szczotką z zastosowaniem małej ilości Floor White 

podczas codziennych czynności, aby usunąć wilgoć

Anti-Coccidiose Floorcovering           
Wysoce chłonny produkt naturalny, który szybko i dokładnie osusza ekskrementy, 
przez co znacząco ogranicza ryzyko wystąpienia kokcydiozy i innych chorób zakaźnych.

Instrukcje: 
• Warstwa 3 cm na podłodze wystarcza na 6 miesięcy.
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BEYERS CONDITION & CARE (SZYBKA) 
REGENERACJA

WSPOMAGANIE 
I BUDOWANIE – 
KONDYCJONO-

WANIE

ENERGIA PIELĘGNACJA 
I HIGIENA SEZONY

NR ART. Specyfikacja WODA/KARMA INSTRUKCJE

RECOVERY SUPPORT ENERGY CARE breeding SPORT moulting yearround

Suplementy

023013 Elektrolyt 500 g WODA PITNA 5 G / 2 L ✓ ✓

023010 Amin-Vita 400 ml WODA PITNA / KARMA 30 ML / 2 L LUB 1 KG ✓ ✓

023148 Recovery 600 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓ ✓

023103 Reload 1000 ml WODA PITNA 30 ML / 2 L ✓ ✓

023105 Brewer's Yeast 600 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓

023141 Bioflorum 450 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓

023016 Royal Jelly 400 ml WODA PITNA / KARMA 20 ML / 2 L LUB 1 KG ✓ ✓

023120 HERBA PURI-T 400 ml WODA PITNA 5 ML / 2 L ✓ ✓

023021 Herba Zyma 1000 ml WODA PITNA 5 ML / 2 L ✓ ✓

023017 Garlic Oil 400 ml KARMA 10 ML / 1 KG ✓ ✓

023019 Garlic Juice 400 ml WODA PITNA / KARMA 40 ML / 2 L LUB 1 KG ✓ ✓

023301 Moulting support 2 kg KARMA 3 KG / 100 KG ✓ ✓

023112 Mineral-Oligo 400 ml WODA PITNA 5 ML / 2 L ✓ ✓ ✓

023104 Gluco Sport 450 g WODA PITNA 25 G / 2 L ✓ ✓

023149 Condition 600 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓

023015 Energy Oil 400 ml KARMA 15 ML / 1 KG ✓ ✓ ✓

023302 Goldcorn Koopman 2,5 kg KARMA 2,5 KG / 50 KG ✓ ✓

023303 Trapping Mix 2,5 kg KARMA 5 G / GOŁĘBIA ✓ ✓

023304 Premium Super Energy 2,5 kg KARMA 5 G / GOŁĘBIA ✓ ✓

023050 Growth-Energy-Moulting Mix 4 kg KARMA 165 G / 1 KG ✓ ✓

023202 TOVO CONDITION- AND REARING FOOD 2 KG KARMA MAKS. 25% DZIENNEJ RACJI ✓ ✓

023203 TOVO CONDITION- AND REARING FOOD 12 KG KARMA MAKS. 25% DZIENNEJ RACJI ✓ ✓

Żwirek i mieszanki minerałów

023051 DETOX MINERAL MIX 8 KG KARMA PODAWAĆ 5 G DZIENNIE NA GOŁĘBIA. ✓ ✓

023042 Urtica-Chlorella Mineral Mix 5 kg KARMA DO 5% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

003560 Deli Multimix 5 kg KARMA PODAWAĆ 5 G DZIENNIE NA GOŁĘBIA. ✓ ✓

003623 Multi Mineral Mix 20 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023107 Belvimin 1,5 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023044 Belvimin 5 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

 003607 Belvimin 25 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023046 GRIT EXTRA 5 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003621 GRIT EXTRA 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003622 GRIT 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

023025 Picking Pot 400 g KARMA DO 60% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

 023027 Picking Pot (5+1)x400 g KARMA DO 60% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023024 Picking Block 650 g KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

 023028 Picking Block (5+1)x650 g KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

023029 Picking Pot Coral (5+1)x400 g KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003617 Redstone 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003618 Red Lime stone 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

Produkty do pielęgnacji i higieniczne

023006 Fino 660 g WODA DO KĄPIELI 40 G / 10 L ✓ ✓

023106 Thermae Bathsalt 750 g WODA DO KĄPIELI 30 G / 10 L ✓ ✓

023026 Floorwhite 5x5 kg CODZIENNIE SZCZOTKOWAĆ PREPARATEM PODŁOGĘ I KORYTA. ✓ ✓

003610 GRANULATED FLOORCOVERING 16 KG WARSTWA 3 CM WYSTARCZA NA 6 MIESIĘCY ✓ ✓
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(SZYBKA) 
REGENERACJA

WSPOMAGANIE 
I BUDOWANIE – 
KONDYCJONO-

WANIE

ENERGIA PIELĘGNACJA 
I HIGIENA SEZONY

NR ART. Specyfikacja WODA/KARMA INSTRUKCJE

RECOVERY SUPPORT ENERGY CARE breeding SPORT moulting yearround

Suplementy

023013 Elektrolyt 500 g WODA PITNA 5 G / 2 L ✓ ✓

023010 Amin-Vita 400 ml WODA PITNA / KARMA 30 ML / 2 L LUB 1 KG ✓ ✓

023148 Recovery 600 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓ ✓

023103 Reload 1000 ml WODA PITNA 30 ML / 2 L ✓ ✓

023105 Brewer's Yeast 600 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓

023141 Bioflorum 450 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓

023016 Royal Jelly 400 ml WODA PITNA / KARMA 20 ML / 2 L LUB 1 KG ✓ ✓

023120 HERBA PURI-T 400 ml WODA PITNA 5 ML / 2 L ✓ ✓

023021 Herba Zyma 1000 ml WODA PITNA 5 ML / 2 L ✓ ✓

023017 Garlic Oil 400 ml KARMA 10 ML / 1 KG ✓ ✓

023019 Garlic Juice 400 ml WODA PITNA / KARMA 40 ML / 2 L LUB 1 KG ✓ ✓

023301 Moulting support 2 kg KARMA 3 KG / 100 KG ✓ ✓

023112 Mineral-Oligo 400 ml WODA PITNA 5 ML / 2 L ✓ ✓ ✓

023104 Gluco Sport 450 g WODA PITNA 25 G / 2 L ✓ ✓

023149 Condition 600 g KARMA 20 G / 1 KG ✓ ✓

023015 Energy Oil 400 ml KARMA 15 ML / 1 KG ✓ ✓ ✓

023302 Goldcorn Koopman 2,5 kg KARMA 2,5 KG / 50 KG ✓ ✓

023303 Trapping Mix 2,5 kg KARMA 5 G / GOŁĘBIA ✓ ✓

023304 Premium Super Energy 2,5 kg KARMA 5 G / GOŁĘBIA ✓ ✓

023050 Growth-Energy-Moulting Mix 4 kg KARMA 165 G / 1 KG ✓ ✓

023202 TOVO CONDITION- AND REARING FOOD 2 KG KARMA MAKS. 25% DZIENNEJ RACJI ✓ ✓

023203 TOVO CONDITION- AND REARING FOOD 12 KG KARMA MAKS. 25% DZIENNEJ RACJI ✓ ✓

Żwirek i mieszanki minerałów

023051 DETOX MINERAL MIX 8 KG KARMA PODAWAĆ 5 G DZIENNIE NA GOŁĘBIA. ✓ ✓

023042 Urtica-Chlorella Mineral Mix 5 kg KARMA DO 5% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

003560 Deli Multimix 5 kg KARMA PODAWAĆ 5 G DZIENNIE NA GOŁĘBIA. ✓ ✓

003623 Multi Mineral Mix 20 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023107 Belvimin 1,5 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023044 Belvimin 5 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

 003607 Belvimin 25 kg KARMA DO 10% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023046 GRIT EXTRA 5 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003621 GRIT EXTRA 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003622 GRIT 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

023025 Picking Pot 400 g KARMA DO 60% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

 023027 Picking Pot (5+1)x400 g KARMA DO 60% DZIENNEJ RACJI. ✓ ✓

023024 Picking Block 650 g KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

 023028 Picking Block (5+1)x650 g KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

023029 Picking Pot Coral (5+1)x400 g KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003617 Redstone 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

003618 Red Lime stone 20 kg KARMA POWINIEN BYĆ DOSTĘPNY NIEPRZERWANIE. ✓ ✓

Produkty do pielęgnacji i higieniczne

023006 Fino 660 g WODA DO KĄPIELI 40 G / 10 L ✓ ✓

023106 Thermae Bathsalt 750 g WODA DO KĄPIELI 30 G / 10 L ✓ ✓

023026 Floorwhite 5x5 kg CODZIENNIE SZCZOTKOWAĆ PREPARATEM PODŁOGĘ I KORYTA. ✓ ✓

003610 GRANULATED FLOORCOVERING 16 KG WARSTWA 3 CM WYSTARCZA NA 6 MIESIĘCY ✓ ✓
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Julien Nibus

Leo Van Horenbeeck

Frederik Motton

Peter Boons

Ivo & Viviane Renders

Rui & Paulo Rodrigues

Ivan Stockmans

Kipp & Söhne

Guido Loockx

Jan & Marleen Broeckx

Peter & Inge Bosveld

Robert Lech

Schroyen-Henderix

Tom & Marnik Van Gaver

Koen Crucke

Roger & David Pierre

Gert & Frans Rondags

Luc & Hilde Sioen

Toplac-Böcker

Freialdenhofen & Söhne

Marc Buyck

Erhard Pahnke

Rudi & Jos Quintens

Ronny Menten

Peter Stakenborg

Dirk Van Dyck

Gebroeders Leideman

Marcel & Brian Sangers

Peet & Paloma Solleveld

Reedijk-Jongekrijg

Jörg Roszack

Benny & Karine Steveninck

Van Hertem Schuurmans

Czempioni wybierają 
jakość Czempioni 
wybierają BEYERS

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be
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Gebroeders Leideman

Marcel & Brian Sangers

Peet & Paloma Solleveld

Reedijk-Jongekrijg

Jörg Roszack

Benny & Karine Steveninck

Van Hertem Schuurmans

breeding SPORT moulting yearround

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be

Czempioni wybierają jakość
Czempioni wybierają markę BEYERS
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Na drodze do sukcesu! 

Tylko produkty najwyższej jakości pozwalają 
wyhodować czempiona.
Optymalna pielęgnacja podczas pierzenia jest pierwszym krokiem do sukcesu w przyszłości.  Wyłącznie hodowla gołębi w doskonałej kondycji może 
zapewnić młode pokolenia ptaków, które mogą wyrosnąć na przyszłych czempionów. Przygotowując gołębie do rozpłodu, warto skonsultować się 
z lekarzem weterynarii, aby wykluczyć choroby, które mogą prowadzić do niezapłodnienia jaj i/lub zgonów nowo wyklutych piskląt, bądź zapobiec takim 
stanom. Dodatkowe oświetlenie i wstępne łączenie są przydatnymi sposobami hodowli, które mogą przyczynić się do bezproblemowej hodowli zimowej.

Firma BEYERS opracowała gamę uniwersalnych i zrównoważonych, wysokiej jakości mieszanek oraz produktów BEYERS Condition & Care, które 
powstały, aby w sposób w pełni zrównoważony spełniać specyficzne potrzeby gołębi w okresie rozpłodu. Komponując nasze mieszanki 
hodowlane, dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych aminokwasów w odpowiedniej proporcji (co odpowiada 
wysokiej jakości biologicznej białka), koncentrując się na zapewnieniu strawności mieszanki roślin strączkowych, zbóż i drobniejszych 
nasion bogatych w tłuszcz w połączeniu z wystarczającą ilością materiału wypełniającego jelita  (tj. włókna surowego). 

Nasze produkty Condition & Care (np. żwirek i mieszanki mineralne) dostarczają niezbędnych minerałów i pierwiastków śladowych. 
Ta kombinacja w paszy zapewnia zwierzętom hodowlanym o wiele większą energię, dzięki czemu nie odczuwają trudności w hodowli licznych młodych.

Okres Mieszanka Odżywianie i pielęgnacja

Koniec okresu pierzenia

Mieszanka spoczynkowo-zimowa: Oczyszczanie 
jelit za pomocą paszy o wysokiej zawartości 

błonnika wspomagającej powstawanie zdrowej 
flory jelitowej. Niski poziom białka oraz średni 

poziom tłuszczu.

Herba Zyma: Wspomaganie trawienia  
i naturalnej odporności. 

2 × w tygodniu jako dodatek do wody pitnej

Podawanie rozpocząć 
na 2 tygodnie przed kryciem. 

Mieszanka hodowlana: Wszystkie niezbędne 
aminokwasy we właściwych proporcjach (białka).

Lepsza strawność mieszanki nasion roślin 
strączkowych, zbóż oraz mniejszych nasion 

bogatych w tłuszcze (białka/tłuszcze).

Odpowiednie wypełnienie jelit (włókno surowe).

ENERGY OIL: Witamina E – zwiększa popęd płciowy. 
Podawanie rozpocząć na 14 dni przed kryciem i kontynuować 

do końca okresu składania jaj: 
3 × w tygodniu jako dodatek do wody pitnej.

Podawanie rozpocząć 
po złożeniu przez gołębia 

drugiego jaja i kontynuować 
przez okres inkubacji

50% mieszanki reprodukcyjnej i 50% 
mieszanki spoczynkowo-zimowej

Herba Puri T: zapewnianie optymalnego zdrowia i odporności 
(7-dniowa terapia do wody pitnej).

Podawanie rozpocząć 
od wylęgu pierwszego jaja 

i kontynuować do momentu 
odsadzenia.

(Mleczko wola: 75% woda, 
15% białko, 8% tłuszcze 

i 2% minerały i witaminy)

Mieszanka hodowlana

Mineral-Oligo: W celu optymalnego przyswajania składników 
odżywczych z paszy oraz prawidłowego rozwoju piór i kości 

od 2 do 3 razy w tygodniu jako dodatek do wody pitnej 
Dodawać od 2 do 3 razy w tygodniu do wody pitnej.

Recovery: Wysokie zapotrzebowanie na białko 
karmiących gołębic oraz ich piskląt: 

1 × w tygodniu jako dodatek do wody pitnej.

Condition: Bogaty w witaminy i aminokwasy preparat 
odżywczy w proszku: 1 × w tygodniu jako dodatek do paszy

Growth-Energy-Moulting Mix: Energetyczna pasza dla 
lepszej reprodukcji: Podawać od 2 do 3 razy w tygodniu 

razem z mieszanką reprodukcyjną

BELVIMIN & MULTI MINERAL MIX: codziennie podawać niewielką ilość.
DELI MULTIMIX: codziennie podawać niewielką ilość (5 g / gołębia).

REDSTONE lub RED/LIME STONE: przed okresem lęgowym i po nim samice mają duże zapotrzebowanie na ten preparat.
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BEYERS Premium Super Breeding – 20 kg
• Zawiera najwyższej jakości składniki, takie jak drobna kukurydza Cribbs i prażone nasiona soi jako źródło 

łatwo przyswajalnego białka o optymalnej wartości odżywczej.Wszystko to gwarantuje optymalne 
wchłanianie mieszanki.

• Specjalnie dostosowany do potrzeb gołębi w okresie rozpłodu.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, prażona soja, biała pszenica, białe dari, czerwone sorgo ekstra, drobny zielony 
groch, drobny żółty groch, krokosz barwierski, groch klonowy, groch brunatny, kukurydza popcornowa, wyka, 
groch ozimy, katjang idjoe, gryka, soczewica

Węglowodany 55,10%
Białko surowe 17,10%

Tłuszcz surowy 5,70%

BEYERS Galaxy Breeding – 20 kg
• Połączenie wysokiej zawartości białka z dużą zawartością tłuszczu: doskonały rozwój młodych gołębi 

z miękkimi piórami.
• Najbardziej zróżnicowana mieszanka zawierająca drobną kukurydzę Cribbs, kukurydzę Bordeaux, 

drobny groch, katjang idjoe, prażoną soję i cały szereg nasion tłustych.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, białe sorgo, prażona soja, czerwone sorgo, biała pszenica, 
drobny żółty groch, krokosz barwierski, groch klonowy, groch brunatny, kukurydza Bordeaux, wyka, soczewica, łuskany 
owies, ostropest plamisty, nasiona kanaru, gryka, brązowy ryż, łuskane nasiona słonecznika, nasiona konopi, niełuskany 
ryż, czarny rzepak, kadjang idjoe, siemię lniane, nasiona sezamu.

Węglowodany 53,70%
Białko surowe 16,90%

Tłuszcz surowy 7,40%

BEYERS Olympia 52 – Breeding & Youngsters (z ostropestem plamistym) – 25 kg 
• Bardzo urozmaicona, wysokiej jakości mieszanka hodowlana bogata w 23 różne składniki.
• Źródło bardzo zbilansowanego i łatwo przyswajalnego białka dzięki połączeniu roślin strączkowych
 i nasion z wysoką zawartością białka i tłuszczu. 
• Różne drobne ziarna i nasiona mogą być łatwo podawane przez gołębie w okresie rozpłodu
 pisklętom. Karma nie pozostaje w korytkach ani obok nich.
• Po odsadzeniu młode ptaki będą w stanie szybko przyswoić tę wyjątkową mieszankę hodowlaną.
• Zapewnia optymalną kondycję gołębi podczas dłuższych okresów rozpłodu. Wzbogacona
 o ostropest plamisty wywierający pozytywny wpływ na ogólną czynność wątroby.

Składniki: białe dari ekstra, czerwone sorgo, krokosz barwierski, wyka, fasola mung, drobny zielony groch, drobna 
kukurydza Cribbs, groch traperski, niełuskany ryż, nasiona konopi, biała pszenica, kukurydza Merano, prażona soja, groch 
brunatny, soczewica, groch klonowy, czarny rzepak, brązowy ryż, ostropest plamisty, siemię lniane, łuskane nasiona 
słonecznika, łuskany owies, rzepak.

Węglowodany 44,00%
Białko surowe 17,80%

Tłuszcz surowy 10,20%

BEYERS Olympia 49 – Breeding and Youngsters (z drobną kukurydzą) – 25 kg
• Najwyższej jakości mieszanka hodowlana i dla młodych gołębi z kukurydzą popcornową i kukurydzą 

Merano. Dodatek czerwonego sorgo extra i dari zawierających więcej białka niż kukurydza gwarantuje 
równowagę między białkiem a węglowodanami u młodych gołębi.

• 36% zawartość różnych odmian roślin strączkowych (grochu brunatnego, wyki, drobnego grochu 
żółtego, drobnego zielonego grochu i grochu ozimego) zapewnia odpowiednią równowagę białek 
niezbędnych gołębiom w okresie rozpłodu.

• Idealna na okres rozpłodu i do odchowu młodych.

Składniki: biała pszenica, groch brunatny, dari, czerwone sorgo ekstra, wyka, kukurydza popcornowa, drobny zielony 
groch, drobny żółty groch, krokosz barwierski, groch ozimy, siemię lniane, kukurydza Merano, słonecznik prążkowany, rzepak

Węglowodany 55,70%
Białko surowe 15,40%

Tłuszcz surowy 5,10%
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RECOVERY SPORTbreeding

SPORTENERGY moulting

600 gr

400 ml

Recovery   
Preparat proteinowy (37% surowego białka)

• Zawiera niezbędne do życia aminokwasy, takie jak lizyna i metionina, które zwiększają przyswajalność 
zawartych w paszy protein.

• Pomaga przyspieszyć regenerację po locie oraz zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na proteiny gołębi 
karmiących pisklęta i dorastające młode.

• Bogaty w witaminy (B1, B2, B3, B6, B12, C, E) i sole mineralne (potas, sód, fosfor, magnez i wapń).
• Zawiera wyciąg z zielonej herbaty wspomagający układ odpornościowy.
• Dzięki lecytynie występujące we krwi tłuszcze mogą szybciej i łatwiej zostać przekształcone w energię.

Instrukcje: 20 g / 1 kg paszy 
• W sezonie rozpłodu:  1 × w tygodniu. 
• Okres lotów:  1 × w tygodniu (w dniu powrotu). 

Energy Oil           
Mieszanina tłoczonych na zimno olejów: lnianego, 
z wątroby dorsza, ryb, sojowego, oleju rzepakowego, 
oleju orzechowego z lecytyną (33%) i witaminą E.

• Zawiera dopasowaną do potrzeb gołębi zbilansowaną kombinację bardzo wysokiej jakości olejów, które 
są szczególnie bogate w niezbędne kwasy tłuszczowe, linolowy i linolenowy. 

• Dzięki lecytynie występujące we krwi tłuszcze mogą szybciej i łatwiej zostać przekształcone w energię.
• Lecytyna zawiera duże ilości choliny, która pomaga zapobiegać stłuszczeniu wątroby.
• Stanowi źródło dodatkowej energii do lotu oraz stymulacji wzrostu miękkich piór w okresie pierzenia.
• Preparat wzbogacony o rozpuszczalną w tłuszczach witaminę E o działaniu antyoksydacyjnym, która 

pomaga chronić komórki, tkanki i narządy przed działaniem wolnych rodników, stymulując popęd płciowy 
i poprawiając efekty rozpłodu.

Instrukcje: 15 ml / 1 kg karmy
• Okres lotów i pierzenia:  od 1 do 2 razy w tygodniu (loty: najlepiej od 1 do 2 dni przed koszowaniem).
• Okres rozpłodu:  od 14 dni przed parowaniem do okresu po złożeniu jaj: 3 raz w tygodniu.
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SPORTbreedingSUPPORT

SUPPORT yearround

5 kg

400 ml

Mineral-Oligo
Preparat zawierający minerały, 
pierwiastki śladowe i witaminę B12.

• Stosowany pomocniczo w przypadku dużego wysiłku, kiedy mogą wystąpić niedobory minerałów 
(wapnia, sodu, magnezu, fosforu). Na przykład w okresie rozpłodowym oraz chowu młodych, 
w okresach rekonwalescencji, w przypadku zmęczenia po locie i w okresie pierzenia.

• Witamina B12 wspomaga metabolizm i poprawia ogólny stan zdrowia.
• Pierwiastki śladowe w postaci chelatów (cynk, żelazo i miedź) zapewniają optymalne wchłanianie 

substancji odżywczych z paszy.
• Pięciowodny selenian sodu jest źródłem selenu – pierwiastka śladowego niezbędnego w diecie 

i wspomagającego prawidłowy metabolizm.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej 
• Okres rozpłodu i pierzenia:  2 lub 3 razy w tygodniu
• Okres lotów:  2 lub 3 razy w tygodniu 
• Po okresie leczenia:  2 lub 3 razy w tygodniu

Deli Multimix  
Mieszanka mineralna składająca się ze żwirku żołądkowego, żwirku z muszli morskich, 
żwirku z muszli ostryg, wapna z alg morskich, czerwonego kamienia, sileksu i ziół.

• Bogata w witaminy, minerały i pierwiastki śladowe.
• Utrzymuje gołębie w dobrej kondycji podczas sezonu lęgowego i gwarantuje doskonały  

odchów młodych. 
• Mieszanka z dodatkiem ziół (kozieradki, korzenia oregano, tymianku, mniszka, szałwii,  

pokrzywy i aloesu) dba o witalność i zdrowie gołębi. 

Instrukcje: 
• Przez cały rok: codziennie podawać niewielką ilość świeżego pokarmu (5 g na gołębia).
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Na drodze do sukcesu! 

Przygotowanie do sezonu lotowego.
Stare gołębie
W jaki sposób mogę utrzymać gołębie w dobrej kondycji po długiej zimie, gdy nie odbyły one żadnego treningu (lub było go niewiele) 
i prawdopodobnie mają nadwagę? Tłuszcze zgromadzone w wątrobie i mięśniach muszą zostać usunięte z organizmu gołębia. 

Ważna jest pomoc gołębiom w uzyskaniu specjalnie dostosowanego pożywienia, które pobudzi metabolizm. Białka (bloki budulcowe) i tłuszcze 
(energia) są teraz mniej potrzebne. Idealne są lekkie i ubogie w białko mieszanki o wystarczającym działaniu wypełniającym (włókno 
surowe) i wystarczającej ilości węglowodanów, umożliwiające gołębiom przeprowadzenie pierwszych (krótkich) sesji treningowych. 
Jeśli gołębiom zostanie podana karma tego rodzaju, będą miały piękne i mocne mięśnie klatki piersiowej oraz lepsze krążenie, dzięki czemu 
wykażą się większą ochotą do spontanicznego lotu.  

Wraz z wydłużeniem czasu trwania treningów możemy zapewnić dodatkowe tłuszcze poprzez stopniowe dodawanie mieszanki sportowej 
BEYERS przed całkowitym przejściem na jedną z naszych sportowych mieszanek z odpowiednim harmonogramem żywienia. Najlepiej poczekać 
z tym na czas bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie sezonu lotowego.

Firma BEYERS oferuje szeroką gamę uniwersalnych i zrównoważonych mieszanek wysokiej jakości (lekkich, ubogich w białko i z wystarczającą ilością 
węglowodanów) i produktów BEYERS Condition & Care pomagających zaspokoić specyficzne potrzeby gołębi w przygotowaniu do sezonu lotowego.

BEYERS Premium Vandenabeele – 20 kg

• Łatwo przyswajalna, niskobiałkowa mieszanka na sezon lotowy, bogata w węglowodany i tłuszcze
•  Ziarna o wysokiej wartości odżywczej (niełuskane dari i krokosz barwierski) i wysoka zawartość drobnej 

kukurydzy Cribbs

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, ryż niełuskany, białe dari ekstra, krokosz barwierski, kadjang idjoe, biała pszenica, 
czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, jęczmień, rzepak, siemię lniane, gryka

Węglowodany 56,00%
Białko surowe 10,70%

Tłuszcz surowy 8,50%

BEYERS Enzymix 7/48 MS Recup – 20 kg

• Niskobiałkowa i łatwo przyswajalna mieszanka na sezon lotowy
•  To idealna kompozycja do wspomagania regeneracji gołębi po locie
•  Zawiera łuskany jęczmień i owies zapewniające optymalne wchłanianie dzięki zmniejszeniu zawartości 

błonnika

Składniki: łuskany jęczmień, drobna kukurydza Cribbs, niełuskany ryż, biała pszenica, białe sorgo, ryż dla gołębi, 
łuskany owies, krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, nasiona kanaru, żółte proso, kadjang idjoe.

Węglowodany 65,80%
Białko surowe 10,80%

Tłuszcz surowy 4,60%

BEYERS Galaxy Sport Light – 20 kg 

• Łatwo przyswajalna i wysokoenergetyczna mieszanka sportowa, idealna do lotów na odległość 
poniżej 400 km

•  Oparta na niełuskanym ryżu, dari i krokoszu barwierskim z dodatkiem 4 różnych rodzajów kukurydzy, 
bogatych w tłuszcz nasion i ziaren

•  Idealna równowaga białek zapobiega spadkowi energii po mniej więcej 7 lotach

Składniki: białe sorgo, niełuskany ryż, krokosz barwierski, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza Cribbs, kukurydza 
Bordeaux, kukurydza Merano, biała pszenica, łuskany owies, łuskany jęczmień, łuskane nasiona słonecznika, nasiona 
konopi, białe proso, czarny rzepak, kadjang idjoe, nasiona kanaru, siemię lniane, wyka, ostropest plamisty.

Węglowodany 54,20%
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy 10,90%
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SUPPORT yearround

SUPPORT yearround

SUPPORT yearround

1000 ml

400 ml

5 kg

Herba Zyma
Preparat kondycyjny, wytwarzany wyłącznie z produktów naturalnych 
i bogaty w naturalne minerały oraz naturalny kwas mlekowy.

• Pomaga utrzymać kwasowość i blokuje rozwój szkodliwych bakterii w mleczku wola.
• Wspomaganie trawienia i naturalnej odporności.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej
• Przez cały rok:  2 × w tygodniu. 
• Okres lotów:   najlepiej w pierwszych 2 dniach po powrocie do domu

Garlic Juice   
Sok czosnkowy

• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i wspomaga metabolizm.
• Działa oczyszczająco na krew.

Instrukcje: 40 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Przez cały rok:  1 lub 2 razy w tygodniu (w trakcie sezonu lotowego: najlepiej na początku tygodnia)

Urtica-Chlorella Mineral Mix      
Mieszanka mineralna zawierająca wysokiej jakości żwirek, muszle, 
żwirek i produkty glinkowe wzbogacone o rośliny i nasiona bogate w olej.  
Unikatową cechą Urtica Chlorella Mineral Mix jest dodatek pokrzywy i chlorelli.

• Właściwości oczyszczające krew i antyalergiczne pokrzywy (nazwa botaniczna: Urtica dioica) są dobrze 
znane. Stymuluje ona oddzielanie kwasów i produktów przemiany materii od mięśni. 

• Algi słodkowodne chlorella (nazwa botaniczna: Chlorella pyrenoidosa) są dobrze znane z wysokiej zawartości 
chlorofilu. Zawartość białka w suszonej chlorelli wynosi 60%. Białka te przyczyniają się do rozwoju mięśni gołębi.

• Te właściwości w połączeniu ze żwirkiem i produktami z gliny oraz drobnymi nasionami bogatymi 
w tłuszcze z wysoce przyswajalnym białkiem (czarny rzepak, siemię lniane, nasiona krokosza 
barwierskiego, nasiona sezamu, fasola mung i nie tylko) sprawiły, że mieszanka Urtica Chlorella Mineral jest 
bardzo wszechstronnym produktem, który powinien stanowić część codziennej pielęgnacji gołębi, 
pomagającym również w utrzymaniu ptaków w doskonałej kondycji.

         
Chlorella pyrenoidosa × 1000 Urtica dioica

Instrukcje:
•  Podczas sezonów rozpłodu, lotowego i pierzenia: codziennie do 10% dziennej racji.
•  W okresach odpoczynku:  codziennie do 5% dziennej racji.
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Na drodze do sukcesu! 

Przygotowanie do sezonu lotowego. 
Od odstawienia i scoutingu do pierwszych lotów.
Młode gołębie wyrastają z maleńkich piskląt w młode okazy w krótkim czasie. Odstawienie młodych gołębi od matki następuje zwykle 
w  wieku od 22 do 25 dni.  Proces wzrostu nie jest wtedy jeszcze oczywiście zakończony. Muszą one jeszcze wyrosnąć na młode dorosłe 
gołębie. Do tego muszą mieć doskonały metabolizm. Dlatego mieszanka zbożowa z dobrze przyswajalnych białek (bloków budulcowych) 
po odsadzeniu od matki z pewnością nie jest zbędnym luksusem. Podawanie wysokiej jakości mieszanki hodowlanej BEYERS w wystarczającej 
ilości przez mniej więcej 5 lub 6 tygodni jest najbardziej odpowiednim wsparciem. Nie trzeba obawiać się podawania zbyt dużej ilości tłuszczu 
w tej fazie cyklu wzrostu i w dłuższym okresie poprzedzającym rozpoczęcie sezonu lotowego.  Młode ptaki najlepiej radzą sobie z pierzeniem, 
gd otrzymują mieszankę bogatą w tłuszcze i białka.  

W zależności od programu, pożądanej szczytowej kondycji i harmonogramu treningów młodych ptaków można zwiększyć intensywność 
treningów poprzez podawanie ptakom lżejszej mieszanki (tj. dodanie większej ilości włókna surowego). Nie należy podawać mniejszych ilości 
pokarmu. Lepiej dodać dodatkowy błonnik, co oznacza więcej węglowodanów i mniej tłuszczu. To zwiększy ochotę ptaków do treningu. 
W miarę wydłużania czasu trwania lotów treningowych stopniowo dostarczamy więcej tłuszczów, aby zapewnić wymaganą energię. Staramy 
się zapewnić równowagę węglowodanów i tłuszczów.

Na ten okres (od mniej więcej 5 lub 6 tygodni do 2 tygodni przed treningiem młodych ptaków) firma BEYERS oferuje kilka uniwersalnych 
i wysokiej jakości mieszanek (lekkie, niskobiałkowe i z wystarczającą ilością węglowodanów), które w połączeniu z mieszanką hodowlaną 
BEYERS (bogatszą w białko i tłuszcze) zapewniają idealne zbilansowanie węglowodanów i tłuszczów.

Na 2 tygodnie przed treningiem młodych ptaków zalecamy zastąpienie mieszanki hodowlanej mieszanką wyścigową, aby ułatwić przejście 
do sezonu lotowego. Tuż przed rozpoczęciem sezonu lotowego można przejść na jedną z naszych mieszanek sportowych z odpowiednim 
harmonogramem żywienia.

OKRES mieszanki

Do około 5–6 tygodni po odstawieniu: 100% mieszanki 
hodowlanej 100% Premium Super Breeding 100% GALAXY Breeding  100% ENZYMIX 7/40 MS Starter

Gdy młode gołębie zaczynają zmieniać pióra, 
można dodawać mieszankę na okres pierzenia 
do czasu, gdy wrócą do stanu właściwego 
upierzenia.

50% mieszanki hodowlanej
+ 50% mieszanki na okres 

pierzenia

50% Premium Super Breeding 
+ 50% PREMIUM Super Moulting

50% Galaxy Breeding   
+ 50% GALAXY Moulting  

50% ENZYMIX 7/40 MS Starter
+ 50% ENZYMIX 7/50 MS MOULTING 

METHIONINE

Od mniej więcej 5–6 tygodni 
po odstawieniu do 2 tygodni przed 
treningiem młodych ptaków:

Idealna wysokiej jakości 
mieszanka dla młodych 

gołębi.
Jeśli nie ma w zapasie:

50% mieszanki hodowlanej 
+ 50% lżejszej mieszanki 

z dużą zawartością 
węglowodanów

100% PREMIUM YOUNGSTERS
50% Galaxy Breeding  

+ 50% PREMIUM Vandenabeele
50% ENZYMIX 7/40 MS Starter
+ 50% ENZYMIX 7/48 MS Recup

Od 2 tygodni przed treningiem 
młodych ptaków:

50% mieszanki sportowej
+ 50% lżejszej mieszanki 

z dużą zawartością 
węglowodanów

50% PREMIUM Youngsters 
+ 50% PREMIUM Vandenabeele

50% GALAXY Sport Light  
+ 50% PREMIUM Vandenabeele

50% ENZYMIX 7/43 MS Building Up Extra
 + 50% ENZYMIX 7/48 MS Recup
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BEYERS Premium Super Breeding – 20 kg  

• Zawiera najwyższej jakości składniki, takie jak drobna kukurydza Cribbs i prażone nasiona soi jako źródło 
łatwo przyswajalnego białka o optymalnej wartości odżywczej. Wszystko to gwarantuje optymalne 
wchłanianie mieszanki.

• Specjalnie dostosowany do potrzeb gołębi w okresie rozpłodu.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, prażona soja, biała pszenica, białe dari, czerwone sorgo ekstra, drobny zielony 
groch, drobny żółty groch, krokosz barwierski, groch klonowy, groch brunatny, kukurydza popcornowa, wyka, groch 
ozimy, katjang idjoe, gryka, soczewica

Węglowodany 55,10%
Białko surowe 17,10%

Tłuszcz surowy 5,70%

BEYERS Premium Vandenabeele – 20 kg  

• Łatwo przyswajalna, niskobiałkowa mieszanka na sezon lotowy, bogata w węglowodany i tłuszcze
•  Ziarna o wysokiej wartości odżywczej (niełuskane dari i krokosz barwierski) i wysoka zawartość drobnej 

kukurydzy Cribbs

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, ryż niełuskany, białe dari ekstra, krokosz barwierski, kadjang idjoe, biała pszenica, 
czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, jęczmień, rzepak, siemię lniane, grykaWęglowodany 56,00%

Białko surowe 10,70%
Tłuszcz surowy 8,50%

BEYERS Premium YOUNGSTERS – 20 kg  

•  Połączenie zbóż i nasion niezbędnych młodym gołębiom w wieku 5–6 tygodni po odsadzeniu, 
aby mogły osiągnąć dojrzałość w ciągu pierwszego roku życia. 

•  Mieszanka zawierająca wysoce użyteczne białka (= bloki budulcowe) zapewniające optymalny 
dalszy rozwój szkieletu, mięśni i piór. Powyższe cechy w połączeniu z doskonałą równowagą między 
węglowodanami i tłuszczami zwiększa ochotę na trening, a także zapewnia energię niezbędną 
na loty treningowe.

•  Jako mieszanka sportowa dla młodych gołębi jest idealna na ostatnie karmienia przed koszowaniem 
poprzedzającym loty do 6 godzin, w tym przypadku w połączeniu z karmami PREMIUM VANDENABEELE 
lub PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW na początku tygodnia.

Składniki: białe dari ekstra, drobna kukurydza Cribbs, nasiona krokosza barwierskiego, ryż niełuskany, sorgo czerwone, 
pszenica biała, nasiona konopi, kukurydza Merano, prażona soja, wyka, drobny zielony groch, groch traperski, fasola 
mung, łuskane nasiona słonecznika, czarny rzepak, siemię lniane, łuskany owies, łuskany jęczmień, gryka, groch brunatny, 
groch klonowy, soczewica, ryż brązowy.

Węglowodany 50,70%
Białko surowe 14,50%

Tłuszcz surowy 10,60%

BEYERS Galaxy Sport Light – 20 kg
• Łatwo przyswajalna i wysokoenergetyczna mieszanka sportowa, idealna do lotów na odległość 

poniżej 400 km
• Oparta na niełuskanym ryżu, dari i krokoszu barwierskim z dodatkiem 4 różnych rodzajów kukurydzy, 

bogatych w tłuszcz nasion i ziaren
• Idealna równowaga białek zapobiega spadkowi energii po mniej więcej 7 lotach

Składniki: białe sorgo, niełuskany ryż, krokosz barwierski, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza Cribbs, kukurydza 
Bordeaux, kukurydza Merano, biała pszenica, łuskany owies, łuskany jęczmień, łuskane nasiona słonecznika, nasiona 
konopi, białe proso, czarny rzepak, kadjang idjoe, nasiona kanaru, siemię lniane, wyka, ostropest plamisty.

Węglowodany 54,20%
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy 10,90%



70

SUPPORT yearround

SUPPORT yearround

SUPPORT yearround

1000 ml

400 ml

5 kg

Herba Zyma     
Preparat kondycyjny, wytwarzany wyłącznie z produktów naturalnych 
i bogaty w naturalne minerały oraz naturalny kwas mlekowy.

• Pomaga utrzymać kwasowość i blokuje rozwój szkodliwych bakterii w mleczku wola.
• Wspomaganie trawienia i naturalnej odporności.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej
• Przez cały rok:  2 × w tygodniu. 
• Okres lotów:   najlepiej w pierwszych 2 dniach po powrocie do domu

Garlic Juice   
Sok czosnkowy

• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i wspomaga metabolizm. 
• Działa oczyszczająco na krew.

Instrukcje: 40 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Przez cały rok:  1 lub 2 razy w tygodniu (w trakcie sezonu lotowego: najlepiej na początku tygodnia)

Urtica-Chlorella Mineral Mix      
Mieszanka mineralna zawierająca wysokiej jakości żwirek, muszle, 
żwirek i produkty glinkowe wzbogacone o rośliny i nasiona bogate w olej.  
Unikatową cechą Urtica Chlorella Mineral Mix jest dodatek pokrzywy i chlorelli.

• Właściwości oczyszczające krew i antyalergiczne pokrzywy (nazwa botaniczna: Urtica dioica) są dobrze 
znane. Stymuluje ona oddzielanie kwasów i produktów przemiany materii od mięśni. 

• Algi słodkowodne chlorella (nazwa botaniczna: Chlorella pyrenoidosa) są dobrze znane z wysokiej zawartości 
chlorofilu. Zawartość białka w suszonej chlorelli wynosi 60%. Białka te przyczyniają się do rozwoju mięśni gołębi.

• Te właściwości w połączeniu ze żwirkiem i produktami z gliny oraz drobnymi nasionami bogatymi w tłuszcze 
z wysoce przyswajalnym białkiem (czarny rzepak, siemię lniane, nasiona krokosza barwierskiego, nasiona sezamu, 
fasola mung itp.) sprawiły, że mieszanka Urtica Chlorella Mineral jest bardzo wszechstronnym produktem, który powinien 
stanowić część codziennej pielęgnacji gołębi, pomagającym również w utrzymaniu ptaków w doskonałej kondycji.

         
Chlorella pyrenoidosa × 1000 Urtica dioica

Instrukcje:
•  Podczas sezonów rozpłodu, lotowego i pierzenia: codziennie do 10% dziennej racji
•  W okresach odpoczynku:  codziennie do 5% dziennej racji.
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SUPPORT

450 gr
yearround

Probiotyki i prebiotyki – skuteczne połączenie!
Czym się różnią i co zapewniają?
Probiotyki (z języka łacińskiego „pro bios”, czyli „dla życia”) to suplementy odżywcze, zawierające żywe mikroorganizmy (nieszkodliwe bakterie), 
które wspierają rozwój innych mikroorganizmów. Stanowią składnik flory jelitowej i mają korzystne działanie. Najczęściej stosowane są 
bakterie mlekowe.

Zaburzenie równowagi ekologicznej flory jelitowej może wspomagać rozwój szkodliwych bakterii, takich jak pałeczka okrężnicy. (Dochodzi 
do tego np. po leczeniu antybiotykami, podczas biegunki, gdy gołębie powrócą zmęczone z lotu konkursowego, lub w okresach szczepienia.) 
Probiotyki zajmują miejsce tych bakterii zakaźnych i poprawiają trawienie.

Nie wystarczy jednak podać dodatkowych probiotyków jako suplement diety. Dodatkowe mikroorganizmy potrzebują źródła żywności.

I na tym właśnie polega rola prebiotyków. Są to niestrawne substancje, tj. organizmy, które nie są żywe, stanowiące cenne, selektywne źródło 
odżywcze dla bakterii jelitowych, a zwłaszcza tych pożytecznych. Najbardziej znane z tych substancji to fruktooligosacharydy (FOS). 
Fruktooligosacharydy są poddawane fermentacji przez florę jelitową, w wyniku czego powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, 
takie jak kwas octowy, propionowy i masłowy. Te kwasy tłuszczowe utrzymują ścianę jelita w zdrowiu i stymulują rozwój dobrych bakterii.  
Mannooligosacharydy (MOS) mogą zapobiegać wiązaniu się niektórych patogenów ze ścianą jelita. Mannooligosacharydy mogą się wiązać 
z określonymi receptorami (lektynami) na zewnętrznej ścianie bakterii i w ten sposób uniemożliwiać bakteriom wiązanie się ze ścianą jelita.

 BEYERS opracowała Bioflorum, preparat stanowiący połączenie prebiotyku z probiotykiem. Zawiera Calsporin©, jedyny zarejestrowany probiotyk 
dla gołębi o sprawdzonej skuteczności. Dodanie fruktooligosacharydów jako prebiotyków zapewnia doskonałą podstawę żywieniową do 
rozwoju probiotyków, co zwiększa skuteczność preparatu. Dodanie fruktooligosacharydów i mannooligosacharydów jako prebiotyków 
sprawia, że każde z nich na swój sposób zapewnia doskonałe podłoże do rozwoju probiotyku, wzmacniając efekt i podnosząc odporność 
gołębia. Dodawane są również betaglukany, wspomagające czynność jelit.

Bioflorum     
Odżywka jelitowa zawierająca zarówno probiotyki, jak i prebiotyki.

• Zawiera Calsporin©, jedyny zarejestrowany  
probiotyk dla gołębi o sprawdzonej skuteczności.

• Z dodatkiem prebiotyków: FOS, MOS i beta-glukanów.
• Z owocami kopru włoskiego w proszku, kwiatem rumianku w proszku i korzeniem imbiru w proszku 

do wspomagania trawienia oraz z maślanem sodu jako źródłem energii dla komórek jelitowych.
• Zapewnia zdrową florę jelitową, dobre wypróżnianie i dodatkową energię.
• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i wspomaga metabolizm.
• Zawiera cukry wolne (maltodekstrynę) i szybko przyswajalne cukry (dekstrozę) wspomagające 

wydolność gołębi.

Instrukcje: 20 g / 1 kg karmy
• Przez cały rok:  1 lub 2 razy w tygodniu, zwilżone preparatem Garlic Oil, Energy Oil lub Royal Jelly
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Pierwszy krok na drodze do sukcesu!

Okres pierzenia 
Pierzenie jest jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych okresów dla gołębi. W krótkim czasie, zwłaszcza gdy były zaciemnione  
i/lub doświetlane, gołębie muszą w pełni odnowić swoje upierzenie. W tym celu potrzebują białka i aminokwasów do budowy mocnych piór 
tłuszczów, które zapewnią, że pióra będą piękne, błyszczące i miękkie. Musimy również znaleźć idealną równowagę pomiędzy wszystkimi tymi 
składnikami odżywczymi i wystarczającą ilością włókna surowego, tak aby gołębie nie były zbyt otyłe. Ptaki z nadwagą nie pierzą się prawidłowo.

Dobrze zbilansowane mieszanki BEYERS oraz oferta najwyższej jakości produktów uzupełniających BEYERS Condition & Care są dostosowane do 
potrzeb gołębi w tym okresie.  

BEYERS Premium Super Moulting – 20 kg
• Pierzeniowa mieszanka o optymalnej wartości odżywczej dla gołębi, specjalnie dostosowana do 

potrzeb gołębi w okresie pierzenia.
• Bogata w aminokwasy i tłuszcze zapewniająca lśniące i miękkie upierzenie. 

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, biała pszenica, białe dari, czerwone sorgo ekstra, drobny zielony groch, prażona 
soja, krokosz barwierski, groch brunatny, groch klonowy, niełuskany ryż, katjang idjoe, siemię lniane, wyka, groch ozimy, 
słonecznik prążkowany, czarny rzepak, białe proso, białe ziarno, gryka

Węglowodany 56,40%
Białko surowe 14,50%

Tłuszcz surowy 6,60%

BEYERS Galaxy Moulting – 20 kg
• Idealne zbilansowanie składników odżywczych z ilością włókna surowego wystarczającą do tego, 

by gołębie nie stały się otyłe i masywne.
• Złożona z 27 różnych składników, takich jak: 4 rodzaje kukurydzy, surowiec niezbędnych białek, aminokwasy 

i wiele małych, tłustych nasion sprzyjających pierzeniu i zapewniających rozwój pięknych, nowych piór

Składniki: biała pszenica, białe sorgo, wyka, kukurydza Cribbs, drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, drobny 
żółty groch, krokosz barwierski, jęczmień, kukurydza Bordeaux, niełuskany ryż, prażona soja, kukurydza Merano, łuskany 
owies, soczewica, czarny rzepak, nasiona konopi, siemię lniane, rzepak, groch klonowy, nasiona kanaru, słonecznik 
prążkowany, brązowy ryż, kadjang idjoe, ostropest plamisty, białe proso, żółte proso.

BEYERS Enzymix 7/50 MS Moulting Methionine – 20 kg
• Wysokiej jakości mieszanka na okres pierzenia z wysoce użytecznymi źródłami białka (czyli budulca) 

do tworzenia mocnych piór oraz z dużą zawartością nasion oleistych zapewniających lśniące i miękkie 
upierzenie.

• optymalne pierzenie dzięki zrównoważonej proporcji metioniny i białka. 
• Dodatek surowego błonnika wystarczający, aby gołębie nie stały się zbyt otyłe
 w okresie przygotowania do rozpłodu.

Składniki: pszenica biała, drobna kukurydza Cribbs, białe dari, popcorn kukurydziany, groch traperski, czerwone 
sorgo, drobny zielony groch, nasiona krokosza barwierskiego, prażona soja, groch klonowy, czarny rzepak, siemię lniane, 
łuskany jęczmień, łuskany owies, groch brunatny, soczewica, fasola ryż brązowy, słonecznik prążkowany, gryka, rzepak.

BEYERS ORIGINAL Moulting Methionine – 25 kg
• Mieszanka dla gołębi na okres pierzenia z francuską kukurydzą Cribbs i dodatkiem metioniny. 
• Ta mieszanka odznacza się wysoką zawartością oleistych nasion zapewniających lśniące i miękkie 

upierzenie oraz dodatkiem metioniny, zawierającego siarkę aminokwasu zapewniającego doskonałe 
pierzenie.

Składniki: kukurydza Cribbs, pszenica, czerwone sorgo, dari, jęczmień, żółty groch, zielony groch, białe ziarno, rzepak, 
wyka, ryż dla gołębi, łuskany owies, nasiona konopi, żółte proso, krokosz barwierski

Węglowodany 51,80%
Białko surowe 15,20%

Tłuszcz surowy 8,60%

Węglowodany 56,20%
Białko surowe 15,00%

Tłuszcz surowy 7,40%

Węglowodany 62,00%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy 5,10%
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RECOVERY yearround

SUPPORT yearround

moulting

CARE yearround

SUPPORT

400 ml

400 ml

2 kg

750 gr

Amin-Vita 
Kompleks wszystkich niezbędnych aminokwasów i witamin.

• Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy (argininę, fenyloalaninę, histydynę,  
izoleucynę, leucynę, lizynę, metioninę, treoninę, tryptofan i walinę) oraz szerokie spektrum witamin  
(A, D3, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, K3, PP, cholinę i biotynę).

• Aby zapewnić gołębiom jak najlepszą formę.
• W okresie pierzenia, kiedy zapotrzebowanie na niezbędne aminokwasy oraz aminokwas siarkowy – 

metioninę – jest najwyższe z powodu rozwoju nowych piór.

Instrukcje:   30 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Podczas sezonu lotowego: 2 x w tygodniu
• Podczas sezonu pierzenia: 1 x w tygodniu

Herba Puri T        
Płynna herbata ziołowa dla gołębi rozpuszczona w kwasach organicznych 
oraz wzbogacona minerałami oraz witaminami.

• Zapewnia kompleksową regenerację po przebytych chorobach i wyczerpujących lotach.
• Wspomaga zdolność gołębi do rekonwalescencji i przyczynia się do osiągnięcia optymalnej kondycji.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej
• Sezon lotowy:  dzień po powrocie do domu
• W okresie wiosennym  

i pierzenia:  siedmiodniowe kuracje

MOULTING SUPPORT     
Mieszanka nasion dzikich i nasion oleistych.

• Wspomaga pierzenie.

       

Białko surowe 21,00%
Tłuszcz surowy 40,00%
Włókno surowe 6,30%
Popiół surowy 1,40%

Instrukcje: 3 kg / 100 kg karmy
• Okres pierzenia:  dawka dzienna 

Thermae Bathsalt         
Sole kąpielowe z olejkami eterycznymi (sosna, eukaliptus, mięta pieprzowa).

• Olejki eteryczne mają działanie antybakteryjne. 
• Gładkie pióra bez pasożytów to gwarancja zdrowia ptaków.

Instrukcje: 30 g / 10 l wody do kąpieli 
• Przez cały rok:  1 × w tygodniu 
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Na drodze do sukcesu! 

Okres zimowy i odpoczynku.
Po pierzeniu ostatnich piór pierwszorzędowych gołębie muszą odzyskać naturalną kondycję.  W tym okresie reproduktorów przygotowujemy 
do rozpłodu, a gołębie wyścigowe otrzymują dłuższy okres odpoczynku.  Ten okres odpoczynku (jesień/zima) pozwala odciążyć gołębie od 
skutków nadmiernego karmienia, które mogło mieć miejsce w czasie wyścigów i w okresie pierzenia.  Karmy bogate w błonnik (np. jęczmień, 
niełuskany ryż, krokosz barwierski, szpiczasty owies, słonecznik prążkowany…) oczyszczają jelita i budują świeżą florę jelitową, a wówczas 
zachodzi lepsze wchłanianie składników odżywczych.
 W tym okresie odpoczynku występuje również mniejsze zapotrzebowanie na tłuszcze (energię) i białka (bloki budulcowe), które stają się 
mniej potrzebne w karmie.

Mieszankę BEYERS Rest/Winter Mix opracowaliśmy, aby zapewnić idealnie zrównoważone rozwiązanie dla wymagań w tym okresie (mieszanka 
paszowa o niskiej zawartości białka, bogata w błonnik i o umiarkowanej zawartości tłuszczu). Kombinacja mieszanek BEYERS Premium Vandenabeele 
lub BEYERS Enzyme 7/48 Mix MS Recup with BEYERS ORIGINAL MOULTING METHIONINE stanowi alternatywną mieszankę paszową, która doskonale będzie sprawdzać 
się u gołębi w tym okresie.

Wybraliśmy z naszej oferty BEYERS Condition & Care kilka pozycji zapewniających dodatkowe korzyści i utrzymanie dobrej kondycji gołębi przez 
cały okres odpoczynku oraz przygotowanie ich do sezonu rozpłodu lub lotowego.

BEYERS ORIGINAL Rest / Winter – 25 kg

• Podstawowa mieszanka dla gołębi na okres zimowy. 
• Zawiera 20% jęczmienia, 10% niełuskanego ryżu i 10% szpiczastego owsa i zapewnia utrzymanie 

równowagi wagi gołębi dzięki dużej zawartości błonnika pomagającego w oczyszczaniu jelit ptaków. 
• Może być stosowana również podczas innych okresów odpoczynku.

Składniki: jęczmień, kukurydza Cribbs, niełuskany ryż, czerwone sorgo, owies szpiczasty, pszenica, białe dari, kukurydza 
Merano, kukurydza popcornowa, krokosz barwierski, słonecznik prążkowany, czarny rzepak, żółte proso, siemię lniane, 
fasola mung.

Węglowodany 63,60%
Białko surowe 10,90%

Tłuszcz surowy 5,40%

BEYERS Premium Vandenabeele – 20 kg

• Łatwo przyswajalna, niskobiałkowa mieszanka na sezon lotowy, bogata w węglowodany i tłuszcze
• Ziarna o wysokiej wartości odżywczej (niełuskane dari i krokosz barwierski) i wysoka zawartość drobnej 

kukurydzy Cribbs

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, ryż niełuskany, białe dari ekstra, krokosz barwierski, kadjang idjoe, biała pszenica, 
czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, jęczmień, rzepak, siemię lniane, gryka

BEYERS Enzymix 7/48 MS Recup – 20 kg

• Niskobiałkowa i łatwo przyswajalna mieszanka na sezon lotowy
• To idealna kompozycja do wspomagania regeneracji gołębi po locie
• Zawiera łuskany jęczmień i owies zapewniające optymalne wchłanianie dzięki zmniejszeniu zawartości 

błonnika

Składniki: łuskany jęczmień, drobna kukurydza Cribbs, niełuskany ryż, biała pszenica, białe sorgo, ryż dla gołębi, 
łuskany owies, krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, nasiona kanaru, żółte proso, kadjang idjoe.

Węglowodany 56,00%
Białko surowe 10,70%

Tłuszcz surowy 8,50%

Węglowodany 65,80%
Białko surowe 10,80%

Tłuszcz surowy 4,60%
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SUPPORT yearround

SUPPORT yearround

SUPPORT yearround

1000 ml

400 ml

20 kg

BEYERS ORIGINAL Moulting Methionine – 25 kg 

• Mieszanka dla gołębi na okres pierzenia z francuską kukurydzą Cribbs i dodatkiem metioniny. 
• Ta mieszanka odznacza się wysoką zawartością oleistych nasion zapewniających lśniące i miękkie 

upierzenie oraz dodatkiem metioniny, zawierającego siarkę aminokwasu zapewniającego doskonałe 
pierzenie.

Składniki: kukurydza Cribbs, pszenica, czerwone sorgo, dari, jęczmień, żółty groch, zielony groch, białe ziarno, rzepak, 
wyka, ryż dla gołębi, łuskany owies, nasiona konopi, żółte proso, krokosz barwierski

Węglowodany 62,00%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy 5,10%

Herba Zyma   
Preparat kondycyjny, wytwarzany wyłącznie z produktów naturalnych 
i bogaty w naturalne minerały oraz naturalny kwas mlekowy.

• Pomaga utrzymać kwasowość i blokuje rozwój szkodliwych bakterii w mleczku wola.
• Wspomaganie trawienia i naturalnej odporności.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej
• Przez cały rok:  2 × w tygodniu. 
• Okres lotów:   najlepiej w pierwszych 2 dniach po powrocie do domu

Garlic Juice
Sok czosnkowy

• Wzmacnia naturalną odporność gołębi i  
wspomaga metabolizm.

• Działa oczyszczająco na krew.

Instrukcje: 40 ml / 2 l wody pitnej lub 1 kg paszy
• Przez cały rok:  1 lub 2 razy w tygodniu (w trakcie sezonu lotowego: najlepiej na początku tygodnia)

Multi Mineral Mix
Wszechstronny suplement diety: mieszanka minerałów, 
drobnych nasion, witamin i nasion anyżu.

• Zawiera ważne składniki surowe, witaminy i minerały zapewniające doskonałą kondycję przez cały rok.

Instrukcje: 
• Podawać codziennie niewielką ilość (do 10% dziennej racji) świeżego produktu.
• Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
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Na drodze do sukcesu! 

Mieszanki czyszczące i/lub dietetyczne?
Co mają wspólnego?
To mieszanki zarówno zbóż, jak i nasion niezawierające kukurydzy.  Rośliny strączkowe (np. groch, wyka, fasola, prażona 
soja i soczewica) również nie występują w obu mieszankach. Określenia „czyszczące” i „dietetyczne” mogą również 
sugerować podobieństwo mieszanek, ale rzeczywiście różnią się one składem, a co za tym idzie funkcjonalnością.

Czym się różnią i jakie mają cele?
MIESZANKI CZYSZCZĄCE
Główne składniki w mieszankach czyszczących to jęczmień (30-35%)-pszenica (25-30%)- białe i czerwone 
dari (15-20%)- niełuskany ryż (±10%) - krokosz barwierski (±5%) i drobnych ziaren (8-10%). Dzięki temu takie 
mieszanki zawierają wyjątkowo dużo węglowodanów (+60%), raczej niewiele białka (białko surowe 10%) i stosunkowo 
mało tłuszczu (4-5%). Jęczmień i ryż niełuskany zawierają dużo włókien surowych (5–7%) i błonnika odżywczego, 
który pomaga regulować pracę jelit i przyspiesza trawienie. Jęczmień zawiera jeszcze więcej błonnika niż niełuskany 
ryż, co oznacza, że  gołębie znacznie wcześniej odczuwają uczucie sytości. Takie nieprzetrawione włókna znajdą się 
w odchodach, jednak wartość energetyczna niełuskanego ryżu jest wyższa. Mieszanka oczyszcza jelita dzięki obecności 
wielu włókien. Stąd wzięła się jej nazwa: „mieszanka czyszcząca”.

MIESZANKI DIETETYCZNE
„Mieszanki dietetyczne” opracowano dopiero po tym, jak udowodniono, że tłuszcze i energia z tłuszczy wpływają 
na wyniki gołębi. Hodowcom gołębi zależało na mieszance z dużą zawartością tłuszczy i wartością energetyczną – 
najlepiej takiej, która byłaby źródłem łatwo przyswajalnych zbóż i nasion. Czyli nie byli już zainteresowani możliwością 
oczyszczania, a również szybszą regeneracją i szybszym powrotem do normalnego funkcjonowania po locie. Zboża 
z wysoką zawartością błonnika (np. jęczmień i niełuskany ryż) zamieniono z tego powodu na łatwo przyswajalne 
ziarna i nasiona z dużą zawartością białka i tłuszczu, by gołębie mogły szybciej się regenerować i przygotować 
do kolejnego lotu. Oprócz tego, że te mieszanki dietetyczne nie zawierają jęczmienia i zawierają bardzo ograniczone 
ilości niełuskanego ryżu i pszenicy, mają w sobie więcej krokosza barwierskiego (zawartość surowego tłuszczu: 28%). 
Dodano do nich także drobne ziarna i ziarna bardzo bogate w tłuszcz, które zawierają bardziej przyswajalne białka, takie 
jak z konopi, siemienia lnianego i fasoli mung. Dzięki temu mieszanki te mają wyższą zawartość surowego tłuszczu 
(ok. 12%) i surowego białka (ok. 13%) w mieszankach dietetycznych.

Określenie „mieszanka dietetyczna” tak naprawdę jest bardzo mylące dla hodowców gołębi. Słowo „dietetyczna” może 
mylnie sugerować wyłącznie niską wartość energetyczną takiej mieszanki. Jeśli chodzi o mieszanki dietetyczne dla 
gołębi, mowa o diecie wysokoenergetycznej w połączeniu z dietą bogatą w białko. Dlatego mieszanki te z pewnością 
nie będą służyły do redukowania masy u gołębi poprzez usuwanie zbędnej tkanki tłuszczowej. W sezonie lotowym 
okresy odpoczynku w ciągu tygodnia są krótsze, a treningi są coraz intensywniejsze. Oznacza to konieczność 
stosowania diety bogatszej w tłuszcze i białka, aby gołębie mogły szybciej powracać do normalnego funkcjonowania 
po powrocie do domu, a rozwiązanie, o którym mowa, zawiera łatwo przyswajalne ziarna i nasiona. 

Wygląda na to, że w okresie lotów mieszanki czyszczące zastąpiono mieszankami dietetycznymi. Niezależnie od tego, 
że wielu hodowców z gołębiami latającymi na krótkie dystanse nadal chce stosować u nich mieszanki całkowicie lub 
częściowo czyszczące na początku tygodnia po powrocie ptaków do domu, coraz częściej stosowanie mieszanek 
czyszczących przesuwa się na okres regeneracji i dłuższego odpoczynku. Na przykład od listopada do marca po 
pierzeniu do rozpoczęcia kolejnego okresu lotów być może w połączeniu z mieszanką zimową / odpoczynkową lub 
w okresie zawodów w przypadku gołębi uczestniczących w lotach tylko 2 lub 3 tygodnie.
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20 kg 

25 kg 

Węglowodany 54,20%

Białko surowe 12,90%

Tłuszcz surowy 10,70%

Włókno surowe  9,80%

Popiół surowy  2,30%

Węglowodany 49,80%

Białko surowe 13,20%

Tłuszcz surowy 11,80%

Włókno surowe 11,20%

Popiół surowy  2,30%

BEYERS ORIGINAL 24 – Super Diet – 25 kg 
•  Łatwo przyswajalna mieszanka z dużą zawartością białka i tłuszczy dla gołębi 

w sezonie lotowym.
• Zawiera 17% krokosza barwierskiego, 5% ryżu niełuskanego, 5% ryżu brązowego, 

5% nasion konopi, 5% siemienia lnianego, 5% gryki i 5% drożdży. 

Składniki: białe dari, krokosz barwierski, czerwone sorgo, gryka, łuskany owies, łuskany 
jęczmień, nasiona konopi, nasiona kanaru, siemię lniane, niełuskany ryż, pszenica, białe proso, 
brązowy ryż.

BEYERS ENZYMIX 7/78 MS Sport Diet – 20 kg 
• Łatwo przyswajalna mieszanka z dużą zawartością białka i tłuszczy dla gołębi 

w sezonie lotowym.
• Zawiera 22% krokosza barwierskiego, 5% ryżu niełuskanego, 5% ryżu dla gołębi, 

5% nasion konopi, 5% siemienia lnianego, 
5% gryki i 3% kadjang idjoe.

Składniki: krokosz barwierski, białe dari, czerwone sorgo, gryka, ryż dla gołębi, żółte proso, 
łuskany owies, nasiona kanaru, nasiona konopi, siemię lniane, niełuskany ryż, biała pszenica 
i katjang idjoe. 

Firma BEYERS oferuje 2 wysokiej jakości, łatwo przyswajalne, wysokoenergetyczne i bogate w białko mieszanki 
dietetyczne. Na początku tygodnia, w okresie lotów zapewniają szybką regenerację i odzyskanie sił do następnego 
lotu. W przypadku lotów młodych gołębi (do 3 h lotu) ORIGINAL YOUNGSTERS lub ORIGINAL SPORT podczas ostatnich rund żywienia 
przed koszowaniem można podawać suplementację w postaci jednej z mieszanek dietetycznych.
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20 kg 

25 kg 

Węglowodany 66,80%

Białko surowe 10,60%

Tłuszcz surowy 3,80%

Włókno surowe 5,10%

Popiół surowy  1,90%

Węglowodany 63,50%

Białko surowe 11,10%

Tłuszcz surowy  5,30%

Włókno surowe  6,30%

Popiół surowy  1,90%

BEYERS ORIGINAL SUPER DEPURATIVE – 25 kg 
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, 

a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością. 
• Zawiera 34% jęczmienia, 34% białej pszenicy, 12% ryżu niełuskanego, 9% dari 

(białego i czerwonego extra) i 2,5% krokosza barwierskiego.
• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku. 

Składniki: jęczmień, biała pszenica, niełuskany ryż, białe dari ekstra, czerwone sorgo ekstra, 
łuskany owies, gryka, krokosz barwierski, siemię lniane. 

BEYERS ENZYMIX 7/33 MS SUPER DEPURATIVE – 20 kg 
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, 

a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością. 
• Zawiera 28% jęczmienia, 27% pszenicy, 7% ryżu dla gołębi, 22% dari 

(białego i czerwonego) i 8% krokosza barwierskiego.
• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku.

Składniki: jęczmień, pszenica, czerwone sorgo, dari, krokosz barwierski, ryż dla gołębi, gryka, 
nasiona konopi, żółte proso, nasiona kanaru i siemię lniane.

BEYERS oferuje 4 mieszanki czyszczące dla gołębi. Mają one szczególnie wysoką zawartość węglowodanów, raczej 
niską zawartość białka i stosunkowo niską zawartość tłuszczu, a mimo to zawierają dużo błonnika i są łatwo 
przyswajalne. Odpowiednie w okresach długotrwałej rekonwalescencji i odpoczynku.
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25 kg 

25 kg 

Węglowodany 64,10%

Białko surowe 10,80%

Tłuszcz surowy  5,30%

Włókno surowe  7,30%

Popiół surowy  2,10%

Węglowodany 65,90%

Białko surowe 11,30%

Tłuszcz surowy  3,90%

Włókno surowe  5,30%

Popiół surowy  1,80%

BEYERS ORIGINAL SUPER DIET – 25 kg 
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, 

a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością. 
• Nie zawiera jęczmienia; zawiera 25% białej pszenicy, 15% ryżu niełuskanego, 13% ryżu 

brązowego, 31% dari (białego i czerwonego extra) i 4,5% krokosza barwierskiego.
• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku. 

Składniki:  biała pszenica, czerwone sorgo, białe dari ekstra, niełuskany ryż, 
ryż brązowy, czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, krokosz barwierski, 
łuskany jęczmień, fasola mung, gryka. 

BEYERS ORIGINAL 23 – Diet Special – 25 kg 
• Mieszanka czyszcząca dla gołębi z dużą zawartością węglowodanów i włókien, 

a mimo to charakteryzująca się łatwą przyswajalnością. 
• Zawiera 25% jęczmienia, 15% pszenicy, 20% ryżu niełuskanego, 20% dari 

(białego i czerwonego) i 10% krokosza barwierskiego.
• To lekka mieszanka dla gołębi w okresie regeneracji i odpoczynku.

Składniki: jęczmień, niełuskany ryż, dari, pszenica, krokosz barwierski, łuskany owies, 
czerwone sorgo, gryka, nasiona kanaru.
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Raf & Lars Luyckx

Patrick en Ilse Van den Abbeel

Jacques Vandermeersch

Comb. Batenburg- Van de Merwe

Marc De Cock

Hok Van Loock-De Laet

Gert Huysmans

Van Hove – Uytterhoeven

Jos De Ridder

Ludo Reynders

Famille 3 D

Erwin Schepmans

Martin & Christian Hansen

Johnny & Magda Jonckers

Chris Templar

Köhler-Grzesch

Gert-Jan Beute

Matthias Coel

Chris Debacker

Marc Van Onckelen

L&M Sorensen

Gaston Van de Wouwer

Anders Brøbech

Hans & Evert-Jan Eijerkamp

R.A. Bakker & Zn

Wouter & Pascale Kumpen-Schepers

Luc & Robby Vermeerbergen-Wilms

Les Green

Team Ulrich Lemmens

Arjan Beens

Herman Bevers

Roger Engelen

Guy Baerts

Hok SG Scherre

Czempioni wybierają 
jakość Czempioni 
wybierają BEYERS

Jeśli udało Ci się osiągnąć dobre wyniki dzięki mieszankom BEYERS 
i produktom BEYERS Condition & Care, daj nam znać!   

info@beyersbelgium.be • www.beyersbelgium.be
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GERARD KOOPMAN BAS & GERARD VERKERK
WAL ZOONTJENS

JAN KEENGÜNTER PRANGE JOS & XAVIER THONÉ GABY VANDENABEELE

20 kg
25 kg

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MIESZANKI I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE OPRACOWANE
PRZEZ HODOWCÓW GOŁĘBI DLA SIEBIE I INNYCH
Firma BEYERS uważa, że nie można pracować nad produktami przeznaczonymi dla gołębi z wieży z kości słoniowej. Hodowcy gołębi pracują 
w naszej organizacji na różnych poziomach: od produkcji po sprzedaż i zarządzanie. Sami doskonale znają doświadczenia współczesnych 
hodowców na świecie. Ponadto firma może pochwalić się bardzo intensywnymi relacjami roboczymi z absolutnymi liderami dzisiejszej 
dyscypliny lotów gołębi, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich opinie dotyczące praktycznych doświadczeń z produktami BEYERS umożliwiają 
nam ciągłe ulepszanie mieszanek i produktów uzupełniających

Ta ścisła współpraca pozwoliła na opracowanie wysokiej jakości mieszanek i suplementów dostosowanych do wizji karmienia i strategii 
czołowych hodowców gołębi. Na kolejnych stronach znajdują się historie powstawania każdego z tych wspólnych rozwiązań. Prezentujemy 
charakterystykę każdej mieszanki i/lub suplementu oraz opowiadamy o systemie i strategii karmienia czempionów.

MIESZANKI PREMIUM BEYERS
ZWYCIĘSKA JAKOŚĆ

Z punktu widzenia jakości mieszanki PREMIUM są najlepszymi produktami asortymentu BEYERS. 
W mieszankach premium zwrócono szczególną uwagę na ziarno o mniejszej wielkości, np. drobną 
kukurydzę Cribbs i groszek, połączone z prażoną soją, co gwarantuje optymalne wchłanianie 
ziaren. Każdy, kto wybierze mieszanki PREMIUM, nigdy już nie będzie mieć poczucia utraty pieniędzy.  
Ponadto skład tych mieszanek jest bardzo wysokiej jakości, dzięki czemu można powiedzieć, 
że  zapewniają one optymalne składniki odżywcze. W związku z tym parametry jakościowe gołębi 
będą jak najwyższe.

Czempioni wybierają jakość
Czempioni wybierają markę BEYERS
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25 kg

JAN KEEN

20 kg

BEYERS ORIGINAL Trapping Mixture
• Wszechstronna mieszanka wabiąca dla gołębi. 
• Ta mieszanka zawierająca oleiste i tłuste nasiona oraz ziarna jest idealnym suplementem dla gołębi 

w sezonie lotowym.

Składniki: łuskany owies, rzepak, białe proso, nasiona konopi, białe ziarno, białe dari, pszenica, krokosz barwierski, 
nasiona sezamu, brązowy ryż, czerwone sorgo ekstra, katjang idjoe.

Premium Jan Keen Superlight  
– lider we wszystkich dyscyplinach!

Podobnie jak wielu miłośników gołębi 
Jan Keen Jan Keen złapał bakcyla 
gołębiarstwa w młodym wieku. 
Wszystko zaczęło się, gdy dostał kilka 
ozdobnych gołębi, które mieszkały na 
farmie jego ojca.
Gołębie ozdobne miały gościa: małego 
zagubionego gołębia z obrączką. 
Stado gołębi powiększało się, a ojciec 

pozwolił Janowi przekształcić część kurnika na zakwaterowanie dla 
nich. Los Jana został przypieczętowany.
W roku 1974 przeniósł się do Ter Apel położonego na holendersko-
niemieckim przejściu granicznym, gdzie kontynuował pasję 
dotyczącą wyścigów gołębi. Mieszka tam do dziś. 
Jan zawsze zdobywał nagrody, jednak podwaliny pod obecne sukcesy 
położył w roku 1995. Wtedy, idąc za radą Stafa Theeuwesa, nabył 
gołębie od Louisa van Loona(Poppel, Belgia). Zakup tych gołębi 
był dla Jana wielkim sukcesem, a jego osiągnięcia od tego momentu 
znacznie się poprawiły. Oprócz gołębi Loona z powodzeniem 
wprowadzał inne gołębie nabyte od Pola Bostijnsa (Moorslede, 
Belgia), Güntera Prange’a (Meppen, Holandia), F & K Marienów 

(Tielen, Belgia) oraz od innych 
liczących się lokalnych hodowców. 
Jan ma gołębnik z okazami, które 
po prostu wyznaczają klasę. 
Wymienienie wszystkich jego 
osiągnięć zajęłoby zbyt wiele 
czasu. Dzięki zwycięstwom w NPO, 
kilku gołębiom asowym i licznym 
zwycięstwom nad tysiącami 
gołębi Jan stał się czołowym 
hodowcą i uznaną marką w świecie holenderskich wyścigów gołębi. 
W roku 1995 Jan przekształcił hobby w zawód i założył sklep 
z artykułami dla zwierząt, specjalizujący się oczywiście w artykułach 
dla gołębi wyścigowych. Nie zaskakuje więc fakt, że w roku 1998 Jan 
nawiązał współpracę z firmą BEYERS, aby opracować własną mieszankę: 
BEYERS Premium Jan Keen Superlight. Mieszanka ta charakteryzuje się dużą 
różnorodnością mających dużą wartość odżywczą, a zarazem 
łatwo przyswajalnych nasion. Można ją stosować jako uniwersalną 
mieszankę podstawową w sezonie sportowym, na krótkich 
sprintach (vitesse), średnich i długich dystansach oraz w wyścigach 
z nocowaniem.

Węglowodany 56,70%
Białko surowe 13,70%

Tłuszcz surowy 5,90%
Włókno surowe 5,90%
Popiół surowy 1,90%

BEYERS Premium Jan Keen Superlight
• Najwyższej jakości, wszechstronna i lekkostrawna mieszanka na sezon sportowy
• W sezonie lotowym przed lotami na krótkie i krótkie średnie dystanse suplementacja codzienna z użyciem ORIGINAL TRAPPING MIXTURE. 

W przypadku lotów trwających ponad 6 godzin (ciężkie średnie dystanse / długie dystanse) zaleca się suplementację PREMIUM SUPER ENERGY.

Składniki: białe sorgo, kukurydza popcornowa, biała pszenica, drobna kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, wyka, soczewica, łuskany 
owies, prażona soja, kadjang idjoe, brązowy ryż, drobny zielony groch, groch klonowy, drobny żółty groch, gryka, niełuskany ryż, groch ozimy, nasiona konopi.

Węglowodany 42,70%
Białko surowe 15,10%

Tłuszcz surowy 15,80%
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2,5 kg

10%

90%

przylot

100%

Niedziela

100%

Poniedziałek

10%

90%

Wtorek

10%

90%

Środa

10%

90%

Czwartek

Premium Super Energy

Premium Jan Keen Superlight

100%

1

100%

2

BEYERS Premium Super Energy
• Wysokiej jakości i bogata w energię mieszanka jako uzupełnienie w sezonie lotowym. 
• Zapewnia gołębiom dodatkową energię do lotów na duże odległości. 
• Dodać do ostatniego karmienia przed koszowaniem.

Składniki: prażona soja, brązowy ryż, obrane nasiona słonecznika, krokosz barwierski, konopie, łuskany owies, rzepak, 
siemię lniane.

Program żywienia – system wyścigowy
Jan Keen

Jan rywalizuje tylko samcami we wdowieństwie – zarówno w programowych, jak i nocnych wyścigach gołębi. Zdaniem Jana są one 
bardziej zmotywowane, ponieważ zawsze jest partnerka, która na nie czeka, gdy wracają do domu. Nie wprowadza do rywalizacji samic, 
nawet w wyścigach posezonowych (odbywających się po regularnym sezonie programowym).

Ponieważ Premium Jan Keen Superlight jest mieszanką łatwo przyswajalną, gołębie są nią karmione co najmniej 2–3 razy dziennie. Do karmy dodaje 
się 2–3 razy w tygodniu żwirek i mieszankę mineralną.

Węglowodany 30,60%
Białko surowe 21,90%

Tłuszcz surowy 23,60%

Normalne wdowieństwo – samce
Koncentracja na długich dystansach i ciężkich długich dystansach

1 krótki dystans (raz w tygodniu z jedną nocą w koszu, <250 km) ciężki średni dystans
2 krótki średni dystans (stare – młode, 2 noce w koszyku,  (2 lub 3 noce w koszyku, >550 km) 
 >250 km i <500 km)

W dniu powrotu do domu i co najmniej trzy dni przed dniem 
koszowania gołębie otrzymują dodatek w postaci garści karmy 
BEYERS Premium Super Energy. Przy ciężkich/nocnych lotach (powyżej 
900 km) gołębie są karmione w ten sam sposób po koszowaniu. 
BEYERS ORIGINAL TRAPPING MIXTURE,, karma zawierająca wiele 
oleistych i  wysokotłuszczowych nasion i ziaren, jest idealnym 
uzupełnieniem do stosowania w sezonie lotowym, zarówno 
w celu nagradzania ptaków, jak i wabienia ich.

Gołębie objęte programem trafiają do kosza co tydzień, przez 
cały sezon, ale istnieje wyjątek po odbyciu bardzo ciężkiego 
lotu, kiedy otrzymują tydzień odpoczynku. Gołębie trenują 
dwa razy dziennie przez czterdzieści pięć minut. Zawsze jedzą 
przed treningiem. Gołębie długodystansowe są wystawiane 
w krótkich sprintach (vitesse) i wyścigach na średnich 

dystansach oraz wykonują jednodniowe loty. Większość gołębi 
długodystansowych wykonuje aż pięć dużych lotów.

Gołębie wdowy, które zostają w domu, aby powitać partnera, 
otrzymują karmę 100% BEYERS Premium Jan Keen Superlight. Gołębie są 
również wypuszczane codziennie na treningi.

Młode gołębie są zaciemnione i mają dodatkowe oświetlenie. 
Metoda karmienia jest taka sama jak w przypadku starszych 
gołębi, o ile młode ptaki nie są karmione do treningu. 
Od trzeciego lotu gołębie młodego pokolenia są również 
wprowadzane za  pomocą systemu drzwi przesuwnych. 
Po  zakończeniu programu dla młodych gołębi są one czasami 
zgłaszane do wyścigów posezonowych (odbywających się po 
sezonie programowym), aczkolwiek nie zawsze.
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2,5 kg

GERARD KOOPMAN

20 kg

Premium Koopman All-in-One 
Goldcorn Koopman  

Gerard Koopman – legenda wyścigów gołębi

Niewielu pozostaje na szczycie 
nieprzerwanie przez kilka dekad. 
Gerard Koopman jest jednym 
z  tych wyjątkowych ludzi. 
Już  podczas swojego debiutu 
w wyścigach gołębi wyznaczył sobie 

jasne cele. Chciał być wyjątkowym graczem w tym sporcie, najlepszym 
ze wszystkich. 

W pierwszych latach pobytu w Nowym Amsterdamie jego rodzice 
poświęcili mu cały czas, aby mógł wyrosnąć na człowieka, którym jest 
dzisiaj. Jest globtroterem, rzemieślnikiem, doradcą dla wielu, a przede 
wszystkim pasjonatem gołębi i odnoszącym sukcesy hodowcą!

Oczywiście w dzisiejszych czasach środowisko jest zupełnie inne 
niż kiedyś. Po przeniesieniu się Gerarda do Ermerveen w 1997 roku 
wielkość stada i gołębników uległy zwiększeniu i powstała drużyna. 
Rozwój Gerarda od młodego talentu do profesjonalisty w dziedzinie 
gołębi, którym jest dzisiaj, przebiegał całkowicie logicznie. 

Na przestrzeni lat nie zmieniła się jedynie zdolność Gerarda do 
odróżniania kwestii głównych od pobocznych. Jako szachista patrzy 
na istotę gry i zastanawia się, gdzie może powstać różnica i gdzie 
może podjąć zwycięskie działanie. Wszystko to jest bardzo ważne 
w wyścigach gołębi. 

Louis van Loon (z Poppel w Belgii) uświadomił Gerardowi, 
że  w  wyścigach gołębi niczego nie można wymuszać i że trzeba 
oprzeć wszystko na samych ptakach. Inny czołowy hodowca Jules 

Rijckaert (St. Amandsberg, 
Belgia) pokazał mu, jak ważne jest 
obserwowanie potrzeb gołębi. 

Rijckaert wielokrotnie zauważał, że 
gołębie dziobały ślimaki, i doszedł 
do wniosku, że motywacją do 
tego zachowania była potrzeba 
pobierania białek zwierzęcych. Zatem zapotrzebowanie żywieniowe 
obejmowało coś więcej niż tylko ziarna i nasiona. 

Ostatni składnik znanej już mieszanki orzeszków ziemnych, serów 
i  tłuszczu owczego ujrzał światło dzienne podczas wizyty w  Nowym 
Amsterdamie tajwańskiego hodowcy. Gerard powiedział mu, 
że  „Beatrixdoffer” nie zapładniał już samic. I pomyślał, że może 
znaleźć rozwiązanie. Tłuszcz owczy mógł być do tego bardzo dobry.  
Brat  Gerarda, Jaap, prowadził sklep z artykułami dla zwierząt, 
w  którym sprzedawał już owczy tłuszcz dla psów z problemami 
z  sierścią. Po  podaniu owczego tłuszczu ich sierść stawała się 
szczególnie piękna. W ten sposób powstał pomysł wzbogacenia sera 
i  orzeszków ziemnych tłuszczem owczym. Mieszanka składała się 
w 60% z orzeszków ziemnych, w 30% z sera i w 10% z tłuszczu owczego.

BEYERS współpracowała z Gerardem Koopmanem przy tworzeniu 
karmy Goldcorn Koopman dla ludzi, dla których przygotowanie tej 
mieszanki jest zbyt skomplikowane lub zbyt czasochłonne. Następnie 
dodała ją do swojej pierwszej wspólnie opracowanej mieszanki 
Premium Koopman All-in-One mixture, , tworząc danie głównei deser w jednym.

BEYERS Goldcorn Koopman
• Unikatowy skład nie tylko dodaje gołębiom energii w sezonie lotowym, lecz także jest zalecany do stosowania 

w sezonie rozpłodu.
• Podawać w proporcji 5% paszy. Na 50 kg karmy należy użyć tylko 1 worka.

Składniki: kukurydza, śruta sojowa, śruta pszenna, mąka arachidowa, pszenica, dekstroza, węglan wapnia, gluten kukurydziany, 
melasa z trzciny cukrowej, sery i produkty serowe, drożdże piwne, odtłuszczone mleko w proszku, suszone algi, kiełki pszenicy, 
lucerna, serwatka w proszku, fruktoza, jaja w proszku, olej arachidowy, lecytyna sojowa, olej słonecznikowy, olej lniany, tłuszcz owczy. 

Węglowodany 50,90%
Białko surowe 15,20%

Tłuszcz surowy 8,60%

BEYERS Premium Koopman All-in-One
• Kompleksowa uniwersalna mieszanka bazowa złożona z 25 wysokiej jakości składników. Można ją podawać przez cały rok przy 

minimalnym dodatku innych mieszanek.
• Unikatowy składnik Goldcorn (białko zwierzęce i tłuszcze z sera, mleka oraz tłuszczu owczego)

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, groch klonowy, groch zielony, pszenica, złota kukurydza, czerwone sorgo, kukurydza popcornowa, 
drobny zielony groch, groch brunatny, białe sorgo, łuskane nasiona słonecznika, wyka, niełuskany ryż, soczewica, siemię lniane, czarny rzepak, łuskany owies, 
gryka, kadjang idjoe, obrane orzeszki ziemne, nasiona kanaru, sezam, białe proso, nasiona konopi.

Białko surowe 18,20%
Tłuszcz surowy 8,70%
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80%

15%
5%

Ryż niełuskany

80%

15%
5%

Jęczmień

Premium Koopman All-in-One

10%

90%

rozpłód  
(pisklęta po 

wykluciu 
się z jaj)

6

Program żywienia – system wyścigowy
Gerard Koopman & Team

Normalne wdowieństwo – samce i samice

 Mieszanka Premium Koopman All-in-One została opracowana, aby spełnić wizję Gerarda dotyczącą możliwości karmienia wszystkich rodzajów 
gołębi, codziennie i przez cały rok jedną mieszanką podstawową. Poniżej Gerard opisuje, jak karmi gołębie, bez żadnych tajemnic i z pełną 
przejrzystością. Odpowiednio do potrzeb gołębi karma Koopman All-in-One jest mieszana z jęczmieniem i niełuskanym ryżem. Gołębie mają 
codziennie do dyspozycji dużą ilość karmy.

Podczas przygotowań do krótkich lotów 
sprintowych (vitesse) gołębie muszą zjeść 
wszystko, zanim otrzymają nową karmę.

W przypadku lotów na odległość powyżej 
300  km gołębie są karmione dwa razy dziennie. 
Pozostała karma trafia do partnerów gołębi lub 
do młodych gołębi.

Kiedy gołębie są koszowane na lot z jedną nocą 
w koszu, jedzenie jest usuwane około godziny 10:00 
rano w dzień koszowania. Jeśli będą w koszyku przez 
dłuższy czas, będą miały dostęp do karmy dłużej.

Zarówno stare, jak i młode gołębie otrzymują 
niewielką ilość orzeszków ziemnych, sera i mieszanki 
tłuszczowej po każdym locie treningowym, około 
1 łyżeczki dziennie na gołębia. Z biegiem czasu 
gołębie zapamiętują to i jest to dodatkowa zachęta 
do powrotu do domu, co zapobiega zakłóceniom 
w harmonogramie treningu innych gołębi. 

Należy przechowywać tłuszcz owczy w zamrażarce, 
ponieważ nie zawiera on przeciwutleniaczy.

Dodatkowe orzeszki ziemne nie są tutaj podawane. 
Mieszanka All-in-One w połączeniu z mieszanką 
sera, orzeszków ziemnych i tłuszczu owczego jest 
wystarczająca.

Gołębie wdowcy lub wdowy, które zostają w domu, 
aby powitać partnera, otrzymują mieszankę 
złożoną w 50% z karmy All-in-One i  w  50% 
z jęczmienia.

Należy uważać, aby gołębie nie tyły podczas 
pierzenia.  Zimą do karmy należy dodawać 
również marchewkę . Gołębie nie przepadają za 
nią, ale nową karmę należy dawać dopiero wtedy, 
gdy zjedzą całą marchewkę.  Podczas rozpłodu 
gołębie otrzymują co trzy dni mieszankę orzeszków 
ziemnych, serów i tłuszczu owczego.

1

100%

2

10%

80%

pierzenie

3

10%

rozpłód  
(gody,  

wysiady-
wanie jaj)

5

50%

zima/
odpoczynek

4

25%

25%

Sezon lotowy
Koncentracja na długich dystansach i ciężkich długich dystansach

1 sprint (gołębie młode i stare: poniżej 300 km)
2 Dystanse krótkie i ciężkie średnie 
 (stare gołębie: powyżej 300 km i poniżej 700 km, młode: powyżej 300 km).

Okresy pierzenia –  
zimowy/odpoczynku – rozpłodu
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20 kg

Premium JELLE JELLEMA
Premium JELLE JELLEMA POWER 

JELLE JELLEMA – NIEKWESTIONOWANY WIELKI MISTRZ DLA GOŁĘBI  
BIORĄCYCH UDZIAŁ W INTENSYWNYCH WYŚCIGACH NA DŁUGICH DYSTANSACH.

Nazwa Jellema i sukcesy w intensywnych 
wyścigach na długie dystanse są ściśle 
ze sobą związane. Jako nastolatek Jelle 
zawsze przebywał w gołębnikach ze 
swoim ojcem, Ultsje Jellema. Tam zyskał 
pierwsze doświadczenia z gołębiami. 
Do połowy lat 80. XX w. jego gołębie 

z sukcesami brały udział w zawodach. Od 1985 r. z powodzeniem 
hodował gołębie wyścigowe i wybierał takie, które są odpowiednie 
do wyścigów nocą. Do 2008 r. gołębie ojca i syna wspólnie 
startowały w zawodach. Później Jelle kontynuował sam w  swojej 
obecnej lokalizacji w Nijverdal. Na zawody zasadniczo wysyłał 
własne gołębie, które wielokrotnie sprawdziły się w intensywnych 
klasycznych zawodach długodystansowych. Obecnie wraz z żoną 
Janneke i 3 dzieci lubi obserwować najlepsze momenty! 

Jelle Jellema zawsze chce wprowadzać skuteczne rozwiązania 
pozwalające hodowcom pozostać na szczycie. Karmienie, treningi 
i nauka młodych gołębi, genetyka, surowa selekcja do lotów 
i rozpłodu, gołębnik – wszystkie te aspekty stanowią obszary 
zainteresowania Jelle’a, który poszukuje sposobów udoskonalenia 
wszystkich komponentów wyścigów gołębi.

Idealny wyścig według niego to intensywny lot długodystansowy 
z pisklętami. Tu ważne jest dobre szkolenie gołębi.

Szkolenie zaczyna się, kiedy gołębie są młode. Ostatecznym celem 
jest podporządkowanie wszystkiego wyhodowaniu potencjalnego 
zwycięzcy intensywnych lotów długodystansowych. 

Jeśli chodzi o odżywianie, Jelly ufa głównie instynktowi gołębia: 
„Gołąb sam najlepiej wie, czego potrzebuje”. Dlatego istotne 
jest podawanie najróżniejszych ziaren i nasion. W przypadku 
intensywnych lotów długodystansowych istotne jest zapewnianie 
karmy wysokoenergetycznej (bogatej w tłuszcz), ale: „Tłusta karma 
jest odpowiednia, byle nie była zbyt tłusta”. Jelle za niezwykle ważne 
uważa także zapewnienie dużej ilości różnego rodzaju żwirków 
i mieszanek minerałów z odpowiednią relacją wapnia do fosforu 
w połączeniu z mieszankami ziaren i nasion. Pisklęta w każdym 
przypadku w ogromnej mierze potrzebują świeżych składników 
mineralnych.

Jelle chce uniknąć stosowania suplementów dzięki intensywnym 
treningom – wcześniej ustalonemu programowi lotów dla 
każdego gołębia i, w razie konieczności, indywidualnie ustalonemu 
dodatkowemu okresowi odpoczynku / regeneracji. Uważa, 
że nadmierne lub zbyt częste stosowanie ich to zbytnie obciążanie 
układu trawiennego gołębi. Jako uczący się weterynarz stosował 
szczepionki, przeprowadzał badania, stawiał diagnozy i korygował 
lekarstwa na choroby.

Jelle zawsze poszukiwał paszy, którą przy drobnej modyfikacji 
można by stosować przez cały rok. Dlatego zawsze mieszał zawartość 
różnych toreb karmy i szukał ideału. Jednak wydawało się, że nigdy 
go nie znalazł. Kiedy omawiał to z Rickiem te Morschem i Dickiem 
de Leeuwem, zasugerowali oni, że sami opracują mieszankę, która 
spełni wszystkie wymogi Jelle’a.

Gołębie latające na długie dystanse często mają trudności 
z  wytrzymałością. Powinny przygotować się do nich, aby móc 

wykorzystać cały swój potencjał.  
Jelle opisał to w następujący sposób 
„Uczestnicy maratonu muszą już na 
początku mieć zapewnione rezerwy 
energetyczne. W tym celu potrzebna 
jest mieszanka z bardzo wysoką 
zawartością tłuszczu. Dostępne 
mieszanki nie były w stanie zapewnić 
wystarczającej ilości energii i nie były też odpowiednio zbilansowane. 
Z tych względów opracowaliśmy PREMIUM JELLE JELLEMA POWER, mieszankę, 
która prawdopodobnie zawiera najwięcej tłuszczu spośród tego typu 
mieszanek dostępnych na świecie. Dzięki wysokiej zawartości białka 
jest ona także idealna podczas regeneracji po intensywnym maratonie 
i w okresie rozpłodu”.

Jelle przez lata koncentrował się na intensywnych wyścigach 
długodystansowych. Na podstawie zgromadzonego doświadczenia 
i myślenia nastawionego na prostotę sugeruje stosowanie maks. 
2 mieszanek.

Z jednej strony wszechstronnej mieszanki, a z drugiej strony 
mieszanki wysokoenergetycznej, czyli bogatej w tłuszcz, i białko. 
Gołębie otrzymują różne kombinacje obu mieszanek przez cały 
rok. Wszystko to wspólnie gwarantuje idealną równowagę między 
dostarczanymi niezbędnymi węglowodanami, tłuszczami i białkiem 
a potrzebami gołębi zależnie od uwarunkowań. Dodawanie 
ryżu łuskanego (zawierającego dużo surowego błonnika), który 
ma w  sobie mnóstwo odżywczych włókien oraz który pomaga 
regulować pracę jelit i przyspiesza trawienie, jest niezbędne 
wyłącznie podczas długich okresów odpoczynku lub podczas 
przygotowania do lotów krótkodystansowych.
Skuteczna i szybka regeneracja po intensywnym wyścigu 
długodystansowego to początek przygotowań do kolejnego startu. 
Tutaj też obowiązują wymogi ustalone dla mieszanek. Wcześniej 
ustalony program na wyścigi dla każdego gołębia jest niezależny od 
lokalizacji w gołębniku. W rezultacie gołębie pozostające w domu, 
powracające do domu po locie lub mające powrócić do domu, 
a także gołębie w ostatnich dniach przygotowań do koszowania 
przebywają w tym samym gołębniku. Oznacza to, że 2 mieszanki 
powinny być optymalne we wspólnym korytku i w indywidualnych 
pojemnikach na karmę w przypadku dania gniazdowego w różnych 
pozycjach, w których siedzi gołąb, a wszystko to w okresie 
7 międzynarodowych, intensywnych zawodów długodystansowych 
(od końca czerwca do początku sierpnia)!

Gołębie rozpoczynają przygotowania / szkolenia do lotów 
długodystansowych i próbnych na krótsze odległości. 
Te 2 mieszanki muszą zapewnić optymalny skład na potrzeby tych 
pośrednich zadań. To wyzwanie, które firma BEYERS chętnie przyjęła. 
Wspólnie z  Jellem i paroma innymi hodowcami osiągnęła bardzo 
zadowalający wynik końcowy. Wstępnie testowane mieszanki 
w  wersji wysokoenergetycznej pakowano do toreb już w 2016 r., 
natomiast uniwersalną mieszankę stworzono rok później, w 2017 r.  

Wyniki przekroczyły oczekiwania. Wszystkie zainteresowane strony 
były bardzo zadowolone z mieszanek. Z pewnym opóźnieniem 
wynikającym z dobrze znanych powodów, a jednocześnie mając 
pewność co do wyniku końcowego, z przyjemnością udostępniamy 
na całym świecie następujące mieszanki: BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA 
i BEYERS JELLE JELLEMA POWER.
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1,5 kg
5 kg

yearround

BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA
Zróżnicowana uniwersalna mieszanka złożona z 21 wysokiej jakości składników. Przy niewielkich zmianach można wykorzystywać jako karmę 
całoroczną dla gołębi biorących udział w zawodach długodystansowych:
• W okresie zimowym / odpoczynku i w sezonie lotowym na krótkie dystanse uzupełniać o niełuskany ryż. Jęczmień i ryż niełuskany zawierają 

dużo włókien surowych (5–7%) i błonnika odżywczego, który pomaga regulować pracę jelit i przyspiesza trawienie.
• W okresie rozpłodu i pierzenia i przy pokonywaniu przez gołębie dłuższych odległości suplementacja PREMIUM JELLE JELLEMA POWER w celu 

zapewnienia większej ilości tłuszczu i białka.

Składniki: kukurydza Cribbs, kukurydza Bordeaux, biała pszenica, białe dari ekstra, niełuskany ryż, krokosz barwierski, czerwone sorgo ekstra, drobny żółty 
groch, drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, groch klonowy, wyka, łuskany owies, ryż brązowy, prażona soja, kadjang idjoe, soczewica, nasiona 
konopi, gryka, groch brunatny, nasiona kanaru.

BEYERS PREMIUM JELLE JELLEMA POWER
Mieszanka wysoce energetyczna (bogata w tłuszcz) i białko zawierająca 27 różnych składników. Każdy z nich wybrano starannie pod kątem 
jakości i ilości, a następnie stworzono idealny suplement do połączenia z PREMIUM JELLE JELLEMA w ramach programów międzynarodowych 
wyścigów na trudny długi dystans oraz w okresie rozpłodowym i pierzenia.
• Zapewnia optymalną regenerację po powrocie do domu i stanowi idealny początek przygotowań do kolejnych zawodów. 
• Jako źródło energii w ciągu 4 ostatnich dni przed koszowaniem do intensywnych, międzynarodowych wyścigów długodystansowych.
• W okresie rozpłodowym i pierzenia jako źródło niezwykle delikatnych białek z optymalną wartością odżywczą i ułatwiających trawienie.

Składniki: kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, nasiona konopi, kukurydza Plata, białe dari, zielony groch, brązowe nasiona pachnotki zwyczajnej, 
proszkowany granulat, kukurydza Bordeaux, obrane orzeszki ziemne, biała pszenica, czerwone sorgo, niełuskany ryż, groch klonowy, kadjang idjoe, obrane 
nasiona słonecznika, prażona soja, soczewica, wyka, słonecznik prążkowany, rzepak, siemię lniane, nasiona kanaru, gryka.

Węglowodany 38,50%
Białko surowe 16,90%

Tłuszcz surowy 16,40%
Włókno surowe 9,80%
Popiół surowy 2,80%

Węglowodany 58,10%
Białko surowe 13,60%

Tłuszcz surowy 5,80%
Włókno surowe 6,50%
Popiół surowy 2,20%

Do karmy i wody nie dodaje się żadnych suplementów i produktów ubocznych. Jednak gołębie mają stały swobodny dostęp do karmy 
z zawartością witamin i minerałów w osobnych naczyniach, czyli BELVIMIN, VI-SPU-MIN i Vitalith.

Belvimin          
Pasze witaminowo-mineralne 

• Zawiera ważne materiały budulcowe, witaminy (A, D3, B1, B2, E, PP i B12) oraz minerały, dzięki 
którym gołębie czują się jak najlepiej przez cały rok. 

• Zawiera 25% wapnia i 3% fosforu, co ma uzupełnić niedobory wapnia w ziarnach i nasionach 
w stosunku do fosforu. W ten sposób zapewnia się gołębiom optymalną równowagę między 
wapniem a fosforem. 

• Pomaga zapobiegać zatruciom

Instrukcje:
• Wymieszać niewielką ilość z karmą podawaną codziennie (maks. 10% dziennej racji).

Wapń 25,00%
Fosfor 3,00%

Sód 2,00%
Lizyna 0,00%

Metionina 0,00%
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zima/odpoczynek

75%

25%

pierzenie

85%

15%

PREMIUM JELLE JELLEMA POWER

PREMIUM JELLE JELLEMA

Ryż niełuskany

100%

Młode (4 tygodnie po 
odsadzeniu do momentu 

osiągnięcia przez gołębie 3. 
miesiąca życia)

90%

10%

Młode (+3 miesiące 
przed pierwszymi 
lotami <300 km)

80%

20%

rozpłód

Program żywienia – system wyścigowy
JELLE JELLEMA

Idealny wyścig dla Jelle to intensywne długie dystanse z pisklętami, zwłaszcza jeśli gołębie zostaną odpowiednio przeszkolone. Oznacza to 
szkolenie z zastosowaniem flagi w kluczowym okresie między godziną 21:00 a 22:00 – to bardzo skuteczna metoda. 

Poniżej znajduje się harmonogram żywienia dla różnych odległości. Należy pamiętać, że wszystkie wyścigi na krótkie dystanse, w których 
uczestniczą gołębie Jelle’a w ramach przygotowań i/lub szkoleń, to przygotowanie ich do realizacji późniejszego celu, jakim jest uczestnictwo 
w ciężkich wyścigach długodystansowych.

CIĘŻKI DŁUGI DYSTANS/MIĘDZYNARODOWY (>750 km, 4 lub 5 nocy w koszyku)

W tym okresie 7 międzynarodowych ciężkich wyścigów długodystansowych (od końca czerwca do początku sierpnia):
100% PREMIUM JELLE JELLEMA.

Początek na 4 dni przed koszowaniem 50% PREMIUM JELLE JELLEMA i 50% PREMIUM JELLE JELLEMA POWER. Najpierw PREMIUM JELLE JELLEMA we wspólnym 
korytku paszowym, a po kwadransie dodaje się tu PREMIUM JELLE JELLEMA POWER. Gołębie najadają się do woli i otrzymują paszę maks. 
4 dziennie. Raz dziennie podczas treningu wspólne korytko jest całkowicie opróżniane i ponownie napełniane.
W przypadku dań gniazdowych w ciągu tych 4 dni przed wyścigiem w naczyniu stale dostępna jest mieszanka 100% PREMIUM JELLE 
JELLEMA POWER.

(JEDEN DZIEŃ) DŁUGA ODLEGŁOŚĆ (>600 km i <750 km, więcej niż 2 noce w koszu)
CIĘŻKI ŚREDNI DYSTANS (>400 km i <600 km, 2 noce w koszu)
KRÓTKI / ŚREDNI DYSTANS (>300 km i <400 km, 1 noc w koszu)
KRÓTKA ODLEGŁOŚĆ/SPRINT(<300 km)

Podczas tych lotów przygotowawczych: 100% PREMIUM JELLE JELLEMA.

OKRESY PIERZENIA – ZIMOWY/ODPOCZYNKU – ROZPŁODU – MŁODE

SZKOLENIE WIELOLETNIE: OD GOŁĘBI MŁODYCH PO UCZESTNICTWO 
W WYŚCIGACH MIĘDZYNARODOWYCH Z BARCELONY I PERPIGNAN.

Młode:  min. 10 lotów w roku urodzin do osiągnięcia odległości maks. 500 km.

Roczniaki: 2 loty > 1000 km (Bordeaux/Agen i Narbonne)

2-letnie:  3 loty > 1000 km (z wyjątkiem Barcelony)

>3. roku: międzynarodowy wyścig w Barcelonie i międzynarodowy wyścig w Perpignan. 
   Pomiędzy tymi 2 klasycznymi ciężkimi wyścigami długodystansowymi (Barcelona i Perpignan) 

zwykle następuje okres odpoczynku trwający od 3 do 4 tygodni. 
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NAJLEPSZE REZULTATY W SERII „QUEEN OF THE CLASSICS”: BARCELONA 

Najlepsze wyniki dla serii w kraju z poprzednich lat są imponujące, jeśli chodzi o imponującą rasę Queen of the Classics: 
Barcelona (1268 km):

2014:  1. w zawodach krajowych („Kleine Jade” NL11-1292679) i 3. w zawodach krajowych („Silvie” NL09-1783772) – 
5423 gołębie. 1-3-102-195-256-351-501-644 (8/12) 

 „Kleine Jade” również osiągnął 1. w zawodach międzynarodowych spośród 20669 gołębi.

2015: 358. w zawodach krajowych 5183 gołębie (tylko 1 przez cały czas)
2016: 3. w zawodach krajowych ( „Roos” NL13-1755860) i 10. w zawodach krajowych („Evi” NL13-1755856) – 5244 gołębie. 
 3-10-18-37-77-173-317-928 (8/12) 
2017: 2. w zawodach krajowych („Saar” NL14-1559574) – 4504 gołębie
 2-84-132-136-172-191-209-235-260-301-1033 (11/21)
2018 r.: 8. w zawodach krajowych („Rena” NL14-1559583) – 3912 gołębi
 8-26-132-157-440-468-626-724-751-778 (10/16)
2019 r.: 3. w zawodach krajowych („Romy” NL16-1163446) – 4129 gołębi i 9. w zawodach międzynarodowych – 15981 gołębi.
 3-63-70-189-307-321-386-800-803 (9/19)
2020 r.: 1. w zawodach krajowych („Silke” NL15-1320979) – 4477 gołębi i 2. w zawodach międzynarodowych – 12315 gołębi.
 1-7-18-24-33-38-40-116-149-191-192-204-247-274-307-652-747-784-1106 (19/34)

2021 r.: 6. w zawodach krajowych („Noud” NL17-1732264) – 4838 gołębi
 6-9-37-71-180-187-246-258-294-295-346-365-412-425-442-536-598-637-644-671-760-823-1035-1174 (24/52)
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25 kg

25 kg

PREMIUM Prange Grand Prix
Günter Prange – fenomen bez gwiazdorstwa!

Günter Prangenależy do 
absolutnych idoli w niemieckim 
świecie wyścigów gołębi. W ciągu 
swojej kariery wygrał wszystko, 
co było możliwe do wygrania na 
poziomie lokalnym i krajowym. 
Ponadto Günter ośmiokrotnie zdobył 
niemiecką nagrodę Złotego Gołębia, 

dołączając do grona gwiazd z sześciokrotnym zwycięzcą Josem Thoné 
(Belgia) oraz czterokrotnym zwycięzcą Keesem Bosua (Holandia).

Każdy, kto rzuci wyzwanie temu byłemu bokserowi w dowolnym 
sporcie, zauważy, że Günter ma wielkie serce do rywalizacji, co widać 
po jego gołębiach od czasu zakończenia poprzedniej kariery sportowej.

Stworzył własną odmianę przez skrzyżowanie gołębi Maurice Delbar 
z ptakami Cornelis i Gerard Koopman. Syn „Beatrixdoffera” (Beatrix Cock) 

skrzyżowany z samicą Koopmana 
„Daughter Sultana” o numerze 
obrączki NL94-2227959 był ojcem 
kilku najwyższej klasy gołębi, w tym 
słynnego „Ringlose Nr 12”.

Chociaż podejście Güntera do 
wyścigów gołębi cechuje się 
dogłębną refleksją nad każdym 
aspektem, hodowca ten zawsze 
dąży do prostoty. Dlatego chciał znaleźć podstawową mieszankę, 
którą mógłby stosować do karmienia swoich gołębi przez cały 
rok, z  niewielką ilością suplementów. Mieszankę opracował we 
współpracy z firmą BEYERS, która wprowadziła ją na rynek pod 
nazwą BEYERS PREMIUM Prange „Grand Prix”. Ta mieszanka stała się 
jedną z najczęściej stosowanych wśród wielu najwyższej klasy 
hodowców gołębi.

Program żywienia – system wyścigowy Günter Prange

Podstawowymi składnikami mieszanki PREMIUM Prange Grand Prix są: drobna kukurydza Cribbs, czerwone dari i krokosz barwierski. Rzucającą 
się w oczy cechą mieszanki jest wysoki udział nasion konopi (co najmniej 9%). Günter jest wielkim zwolennikiem nasion konopi, a podczas 
sezonów rozpłodu i lotowego dodaje ich nawet więcej, ponieważ są bogate w tłuszcze i mają wysoką zawartość białka.

W okresach, w których gołębie muszą zainwestować mniej wysiłku, 
Günter stosuje BEYERS ORIGINAL SUPER DEPURATIVE, dzięki czemu mieszanka 
jest nieco lżejsza.

W sezonie lotowym na początku tygodnia dodaje do swojej 
mieszanki do 50% ORIGINAL SUPER DEPURATIVE. W ramach dwóch ostatnich 
rund żywienia lub w ciągu dwóch ostatnich dni przed koszowaniem 
w zależności od odległości kolejnego wyścigu lub tego, czy gołębie 
nadal potrzebują więcej tłuszczu czy muszą budować dalsze 
rezerwy, podaje im dodatkowe nasiona konopi po posiłkach. 
W okresie rozpłodu i młodym gołębiom Günter również dodaje 
własną mieszankę.  W okresie rozpłodu gołębie mogą potrzebować 
nieograniczonego dostępu do dodatkowego pojemnika na drobne 
ziarno napełnianego nasionami konopi. Gołębie mogą je wówczas 
spożywać zależnie od potrzeby.

BEYERS PREMIUM Prange "Grand Prix”
• Unikatowa, wysokowartościowa i uniwersalna mieszanka
• Niezwykle bogata w składniki odżywcze, idealna dla nowoczesnego sportu gołębiarskiego

Składniki: białe dari ekstra, drobna kukurydza Cribbs, kukurydza Cribbs, krokosz barwierski, drobny zielony groch, nasiona konopi, biała pszenica, 
niełuskany ryż, czerwone sorgo, prażona soja, owies łuskany, kadjang idjoe, soczewica, żółte proso, słonecznik prążkowany, wyka, groch brunatny, jęczmień, 
nasiona sezamu, nasiona kanaru, komosa ryżowa.

Węglowodany 51,40%
Białko surowe 14,20%

Tłuszcz surowy 9,50%
Włókno surowe 8,40%
Popiół surowy 2,40%

Węglowodany 66,80%
Białko surowe 10,60%

Tłuszcz surowy  3,80%
Włókno surowe  5,10%
Popiół surowy  1,90%

BEYERS original super depurative
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JOS & XAVIER THONÉ

20 kg

Premium Thoné Olympic 
Jos Thoné – zwycięstwa w wyścigach, od sprintu do długich dystansów!

Każdy, kto spotkał Josa Thoné’a, 
zgodzi się z tym opisem. Jest on 
wszechstronnym graczem i zwycięzcą 
kochającym gołębie. Jest ambitny 
i podchodzi z niezwykłą pasją do 
wyścigów z ich udziałem. Często zdaje 
się wyprzedzać swoją epokę. Jos jest 
godnym ambasadorem belgijskich 
wyścigów gołębi.

Od czasu rozpoczęcia działalności jako niezależny uczestnik w roku 
1991, pracując w swoim obecnym miejscu zamieszkania w Niel-by-As, 
utrzymuje na najwyższym poziomie i nadal dostosowuje swoje metody 
do bardzo rozwiniętej dyscypliny wyścigów gołębi. Jako jeden z pionierów 
z powodzeniem wprowadził wiele nowych elementów, które zdobyły 
uznanie (np. w budownictwie gołębników i instalacji wewnętrznej, 
zaciemnienie z dodatkowym oświetleniem, pełne wdowieństwo 
i  posiadanie jednego gołębia zdobywającego wyjątkowo dobre wyniki 
w pięciu krajowych wyścigach w tym samym sezonie itp.).

W roku 2001 Jos poszukiwał wszechstronnej i uniwersalnej mieszanki, 
która byłaby dostosowana do jego systemu wyścigowego i którą mógłby 
stosować zarówno w sezonie lęgowym, jak i pierzenia. Krótko mówiąc, 
potrzebował jednej mieszanki paszowej na cały rok. Chciał uniknąć 
niepotrzebnego zakłócania flory jelitowej gołębi i sprawić, aby karmienie 
gołębi było jak najprostsze dla każdego hodowcy lub właściciela gołębi.

Wtedy nie było to łatwe zadanie, ale rzucił to wielkie wyzwanie naszym 
konsulatom technicznym.  Wynikiem współpracy twórczej z tym 
czołowym hodowcą gołębi stała się karma BEYERS Premium Thoné Special. Jest 
to uniwersalna mieszanka drobniejszych gatunków zbóż, zapewniająca 
optymalne przyswajanie przy jednoczesnym dostarczeniu wartości 
odżywczych pozwalających w pełni wykorzystać walory gołębi. Poza 
innymi zaletami stosowanie tej mieszanki doprowadziło do znakomitych 
wyników we wszystkich dyscyplinach i do fenomenalnej listy zwycięstw.

Gołębie stały się szybsze i  trenują 
coraz intensywniej oraz lepiej, 
co oznacza, że potrzebują 
dostosowanych metod hodowli 
i żywienia. Byłoby dziwne, gdyby Jos 
nie rozwinął się od czasu, gdy po raz 
pierwszy pracował nad paszą. Wciąż 
chce, aby jedna mieszanka paszowa 
służyła jako główny składnik diety 
i była dobra na wszystkie sezony 
roku. Jos i nasz konsultant techniczny Ludo Wille przeanalizowali 
więc możliwości unowocześnienia funkcjonalności mieszanki poprzez 
zmniejszenie dodatku innych mieszanek w sezonie i jeszcze lepsze 
dopasowanie do aktualnego systemu żywienia i wyścigów Josa.  W efekcie 
powstała karma BEYERS Premium Thoné Olympic. Jest tonowa, ulepszona wersja 
mieszanki Thoné Special, i prezentuje się bardzo dobrze. Największa 
różnica w składzie w porównaniu z Premium Thoné Special polega na 
składnikach, które dostarczają białek. Były to głównie rośliny strączkowe 
(groch brunatny, groch klonowy). Ilość tych składników została znacznie 
zredukowana (z 16% na 4%) i zastąpiona przez drobne i bogate w tłuszcze 
nasiona o dobrze przyswajalnej zawartości białka (konopie 3%, rzepak 
2% i oset mleczny 1%) oraz inne rośliny strączkowe (groch mały żółty 4% 
i soczewica 3%). 

W rezultacie zawartość białka surowego nieznacznie wzrosła (15,5%), 
ale  o  wiele ważniejsze jest dodanie większej ilości drobnych i bogatych 
w  tłuszcz nasion, aby zwiększyć wartość biologiczną białka i osiągnąć 
większe wykorzystanie zawartości białka (lepszą przyswajalność).

Podobnie jak w przypadku każdej mieszanki BEYERS, przed zaoferowaniem 
ostatecznej udanej formuły klientom przetestowaliśmy kompleksowo 
nową, ulepszoną kompozycję w intensywnej współpracy z Josem 
Thoném i kilkoma innymi chętnymi hodowcami gołębi. Dzięki temu 
nowemu, uniwersalnemu systemowi paszowemu premium przedstawiamy 
wszystkie szczegóły dotyczące obecnego systemu paszowego Josa.

Węglowodany 52,70%
Białko surowe 15,50%

Tłuszcz surowy 8,40%
Włókno surowe 6,20%
Popiół surowy 2,40%

BEYERS Premium Thoné Olympic

• Doskonale wszechstronna mieszanka na cały rok
• Ograniczone dodawanie innych mieszanek w poszczególnych sezonach

 Rozpłód zimowy: dodatkowe białka dzięki mieszance Liègois (dodatkowy groch)
 Loty: dodatkowe węglowodany i tłuszcze dzięki mieszankom Galaxy Sport Energy i Galaxy Long Distance TT.
 Pierzenie: Wspomaganie pierzenia

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, pszenica, prażona soja, białe dari, niełuskany ryż, kukurydza Merano, krokosz barwierski, groch traperski, drobny zielony 
groch, wyka, czerwone sorgo ekstra, soczewica, łuskany owies, nasiona konopi, groch brunatny, jęczmień, słonecznik prążkowany, kadjang idjoe, rzepak, groch 
klonowy, ostropest plamisty, siemię lniane, żółte proso, nasiona kanaru.
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Program żywienia – system wyścigowy
Jos Thoné 

Poniższe harmonogramy żywienia dostarczają wskazówek dotyczących „normalnych” lotów w różnych dyscyplinach na odległość 
z uwzględnieniem systemu wyścigów Josa. Podobnie jak Jos, każdy hodowca musi wiedzieć o potrzebie dostosowania składu do oczekiwanych 
zmiennych warunków otoczenia podczas następnego lotu (wiatr, temperatura i liczba nocy w koszu).

Program żywienia
Koncentracja na długich dystansach i ciężkich długich dystansach

Krótki sprint / sprint (raz w tygodniu, powyżej 100 km, poniżej 250 km) 
Od przybycia do dnia koszowania: 

100% BEYERS Premium Thoné Olympic. 

Krótkie i średnie ciężkie dystanse  
(co tydzień z dwiema nocami w koszu, powyżej 250 km i poniżej 650 km)

System wyścigowy
Jos zawsze i bezwarunkowo stosuje system pełnego 
wdowieństwa (z wyjątkiem Barcelony). Każda 
sekcja jego gołębnika składa się z dwóch części, 
co ma ułatwić stosowanie tego systemu. Na tylnej 
stronie znajduje się część dla wdowców z boksami 
lęgowymi oraz klatka z otwartym przodem i grzędy 
w kształcie daszka dla samic. Gołębie są koszowane 
co tydzień od połowy kwietnia do września i ścigają 
się na różnych odległościach. 

Samce i samice otrzymują takie same pożywienie. 
We wczesnej fazie sezonu gołębie są karmione raz 
dziennie. Przy przejściu na dwie sesje treningowe 
dziennie liczba karmy również zostaje podwojona. 
Gołębie ścigające się na różnych odległościach 
są  trzymane razem w jednej części gołębnika. 
Żywienie gołębi odbywa się we wspólnym korycie 
paszowym. Z tego względu gołębie ścigające się 
na większych odległościach otrzymują oddzielną 
karmę w swoich miskach. 

Jako wszechstronny gracz Jos co tydzień, od samego 
początku sezonu lotowego, koszuje swoje młode 
gołębie. Młode gołębie przebywają w tej samej 
strukturze i instalacji gołębników co starsze gołębie 
i roczniaki. Po odstawieniu otrzymują 100% BEYERS 
Premium Thoné Olympic. Jeśli nie trenują wystarczająco 
dużo w fazie początkowej, karma może zostać 
odciążona przez dodanie 5% niełuskanego ryżu. 
W sezonie lotowym gołębie są żywione zgodnie 
z opisanym powyżej harmonogramem karmienia. 

przylot Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Długi dystans (3 noce w koszu, powyżej 650 km)
Ciężki długi dystans (4 lub 5 nocy w koszu, powyżej 850 km)
W przypadku lotów długodystansowych ilości karm Galaxy Sport Energy 
i Galaxy Long Distance TT ulegają podwojeniu.

Galaxy Sport EnergyGalaxy Long Distance TT

Premium Thoné Olympic

Węglowodany 43,10%
Białko surowe 16,40%

Tłuszcz surowy 16,10%

BEYERS Galaxy Sport Energy

• Niezwykle bogata w tłuszcz i wszechstronna mieszanka, idealna 
na ostatnie czasy karmienia przed koszowaniem do lotów na 
odległości powyżej 400 km.

• Zawarte w tej mieszance łuskane nasiona słonecznika (10%) 
są bardzo bogate w tłuszcz i dają gołębiom poczucie sytości

• 6 różnych rodzajów kukurydzy zaspokaja wymagania w zakresie 
węglowodanów, 9 różnych rodzajów nasion i ziaren zaspokaja 
zwiększone zapotrzebowanie na tłuszcze

Węglowodany 58,10%
Białko surowe 12,80%

Tłuszcz surowy 7,20%

BEYERS Long Distance TT Galaxy

• Idealna mieszanka w przypadku dużego wysiłku, lotów 
z kilkoma nocami w koszu i lotów nocnych. Idealna do 
napełniania zbiornika rezerwowego po forsownych wysiłkach.

• Zawiera 40% kukurydzy (4 typy: kukurydza Cribbs, kukurydza 
Plata, kukurydza Merano i Bordeaux)

• Ostatnie dni przed koszowaniem. Można łączyć z mieszanką 
bogatą w tłuszcz (ENZYMIX 7/47 MS ENERGY, Galaxy Sport Energy lub 
Premium Super Energy)

100% 100%100%
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GABY VANDENABEELE

20 kg

Premium Vandenabeele  
Gaby Vandenabeele 

Fenomenalna lista nagród. Twórca superrasy!

 Jako młodzi chłopcy Gaby i jego 
brat często pomagali ojcu Gen-
tielowi w opiece nad gołębiami. 
Gaby Vandenabeele zaraził się 
bakcylem gołębiarstwa w domu 
we wczesnym dzieciństwie, 
a kiedy dorósł, stał się legendą w 
świecie wyścigów gołębi.

W 1976 roku założył własny gołębnik i w ciągu ostatnich 
40 lat zdobył imponującą listę najważniejszych nagród. 
Trudno byłoby wymienić tutaj wszystkie triumfy osiągnięte 
przez jego stado. Liczba osiągnięć wciąż rośnie, a gołębie 
Vandenabeelego mają ogromny udział w wygranych 
krajowych, w grupie gołębi asowych i w innych wyścigach. 
Gołębie dały już rodzinie wiele pięknych chwil, a sukcesja 
stała się pewna: jego córka Ilse od kilku lat należy do zespołu.

Pod koniec lat 90. jako kibic kolarski Gaby miał okazję zoba-
czyć odnoszącą sukcesy profesjonalną ekipę Mapei zza kulis 
klasycznego wyścigu kolarskiego Paryż-Tours. Był szczegól-
nie zaintrygowany sposobem odżywiania i  treningu. Ilość 
makaronu podana zawodnikom w połączeniu z  niewielkimi 
ilościami mięsa i innych źródeł białka zaczęła go zastanawiać. 

Pod koniec roku 1998 Gaby 
spotkał się z naszym ówcze-
snym konsultantem technicz-
nym Stafem Theeuwesem. 
Przedstawił koncepcję łatwo 
przyswajalnej i  niskobiał-
kowej mieszanki(konkretnie 
niezawierającej grochu), która 
byłaby bogata w węglowoda-
ny i tłuszcze. Panowie zauważyli, że zgadzają się co do tego 
punktu widzenia, a pierwsze testy okazały się natychmiasto-
wym sukcesem. Stali się prawdziwymi pionierami najwyższej 
jakości mieszanek niskobiałkowych. 

Gaby przyczynił się do sukcesów na wielu wyścigach poprzez 
rozwój wytrzymałej rasy gołębi, mentorstwo, które pomogło 
wielu entuzjastom sportu, i stworzenie własnej mieszanki 
karmy dla gołębi.

Karma BEYERS Premium Vandenabeele stała się podstawą systemu 
żywienia podczas sezonu lotowego w wielu gołębnikach na 
całym świecie.

BEYERS Premium Vandenabeele
• Łatwo przyswajalna, niskobiałkowa mieszanka na sezon lotowy, bogata w węglowodany i tłuszcze
• Ziarna o wysokiej wartości odżywczej (niełuskane dari i krokosz barwierski) i wysoka zawartość drobnej kukurydzy Cribbs

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, ryż niełuskany, białe dari ekstra, krokosz barwierski, kadjang idjoe, biała pszenica, czerwone sorgo ekstra, łuskany owies, 
jęczmień, rzepak, siemię lniane, gryka.

Węglowodany 58,90%
Białko surowe 10,70%

Tłuszcz surowy 8,50%
Włókno surowe 9,40%
Popiół surowy 1,90%

Węglowodany 55,10%
Białko surowe 17,10%

Tłuszcz surowy 5,70%

BEYERS Premium Super Breeding

• Zawiera najwyższej jakości składniki takie jak drobna kukurydza Cribbs i prażone nasiona soi jako źródło łatwo przyswajalnego 
białka o optymalnej wartości odżywczej.

• Specjalnie dostosowany do potrzeb gołębi w okresie rozpłodu.

Składniki: drobna kukurydza Cribbs, drobny zielony groch, kukurydza popcornowa, białe dari, czerwone sorgo extra, wyka, soczewica, prażona soja, 
katjang idjoe, krokosz barwierski, biała pszenica, gryka, groch brunatny, drobny żółty groch, groch ozimy, groch klonowy.
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1000 ml

SUPPORT yearround
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10%

75%
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Program żywienia – system wyścigowy
Gaby Vandenabeele

Gołębie Vandenabeele zwyciężały w wyścigach na odległość od 100 do 800 km. Gaby prawdziwie preferuje wyścigi na odległość od 500 
do  800 km (powrót do domu w ten sam dzień) najlepiej przy prędkości 1000 i 1300 metrów/minutę. To oczywiście wymaga prawdziwej 
„pogody dla gołębi”. Gaby wybiera samce w tradycyjnym wdowieństwie, które są wystawiane raz na dwa tygodnie. 

Poniżej przedstawiono plan przygotowania i karmienia dla tych lotów.

Wdowcy

Średnie ciężkie dystanse  
(2 noce w koszu, powyżej 350 km i poniżej 600 km)

Młode gołębie

Od 6 tygodnia życia po odstawieniu do rozpoczęcia 
krótkich, średniodystansowych lotów młode ptaki otrzymują 
100% karmy Premium Vandenabeele. Są one wystawiane 
z zastosowaniem systemu „drzwi przesuwnych”. Od rozpoczęcia 
średniodystansowych lotów karmione są według tych samych 
schematów co stare gołębie.

Pierzenie – rozpłód

W okresie pierzenia ptaki są karmione mieszanką BEYERS Premium 
Super Moulting , a w czasie rozpłodu – mieszanką BEYERS Premium Super Breeding.

Suplementy 

BEYERS Condition & Careproducts

Gaby jest przekonany, że wytrzymała rasa gołębi 
powstaje przy wysokim poziomie naturalnego 
zdrowia i starannej selekcji. Gołębie otrzymują 
oddzielnie wodę pitną, dzięki czemu ryzyko 
zakażeń krzyżowych w gołębniku jest znacznie 
zredukowane. Okresowe zakwaszanie wody 
pomaga również w tłumieniu wszelkich 
zanieczyszczeń patogenami w koszu.  BEYERS Herba 
Zyma jest jednym z suplementów, które według 
Gaby’ego dobrze sprawdzają się w tym zakresie.

Łuskany słonecznikŁuskany owies Premium VandenabeeleNasiona konopi Premium Super Breeding

Wdowcy trenują dwa razy dziennie. Nacisk jest kładziony 
na intensywność treningu, a nie na czas jego trwania. 
Przed koszowaniem ptaki dostają tylko danie gniazdowe, 
więc wchodzą do koszyka zrelaksowane. Samice czekają 
na powrót samców do domu. Czas trwania zależy od tego, 
jak ciężki jest lot, ale na ogół jest dość krótki (1 godzina).
Kluczowe określenie w tym systemie żywienia to „lekkie, 
ale wystarczające”. Gołębie są karmione rano i wieczorem 
w swoich gniazdach. Ostatnia porcja karmienia w dniu 
koszowania jest podawana około godziny 17:00. 

Długi dystans (3 noce w koszu, powyżej 600 km 
i poniżej 850 km)
Rozkład lotów jest identyczny z poprzednim. Ponieważ 
koszowanie odbywa się już w środę, gołębie we wtorek 
dostają karmę z łuskanymi ziarnami słonecznika, nasionami 
konopi i łuskanym owsem. Przez pozostałą część tygodnia 
gołębie otrzymują 100% karmy Premium Vandenabeele.

przylot Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

Herba Zyma:
W 100% naturalne przygotowanie 
do kondycjonowania. wysoka 
zawartość minerałów i wyciągów ziołowych, 
enzymów i kwasów organicznych

• Pomaga utrzymać kwasowość i blokuje rozwój szkodliwych 
bakterii w mleczku wola.

• Wspomaganie trawienia i naturalnej odporności.

Instrukcje: 5 ml / 2 l wody pitnej
• Przez cały rok: 2 × w tygodniu 
• W sezonie lotowym: najlepiej podawać przez pierwsze 

dwa dni po wyścigu

100% 100% 100% 100%
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BAS & GERARD VERKERK

20 kg

Premium Verkerk Light 
Premium Verkerk Sport

 

GERARD & BAS VERKERK – ujawniono 
przepisy kaskaderów z Reeuwijk!

Sympatyczny zespół złożony z Gerard 
and Bas Verkerk stanowi uosobienie 
amerykańskiego snu w świecie wyścigów 
gołębi. Wizja Basa i jej skrupulatna 
realizacja wspólnie z ojcem Gerardem 
doprowadziły do wybitnych sukcesów 
w Alphen aan den Rijn. Zaowocowały 
zgromadzeniem niepowtarzalnej kolekcji 
w obecnej wspaniałej posiadłości wśród 
stawów w Reeuwijk. 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o ich sukcesie jest według 
Basa bez wątpienia fakt, że wszystkie ich krajowe gołębie asy 
i gołębie olimpijskie były hodowane we własnych gołębnikach, aby 
zapewnić sobie przez to nowe talenty. Do osiągnięcia najlepszych 
wyników niezbędne są również odpowiednie warunki w gołębniku. 
Nowe gołębniki budowane na podstawie jego własnych specyfikacji 
systematycznie udoskonalano.

Bas stworzył własną wizję karmy: tradycyjnej, a zarazem nowo-
czesnej. Tradycyjność oznacza w tym przypadku, że używa dwóch 

mieszanek, które przygotowuje 
od początku tygodnia przed ko-
szowaniem. Nowoczesność doty-
czy zastosowanych ziaren i nasion 
oraz wartości analitycznych mie-
szanek, które doskonale spełniają 
wymagania nowoczesnych gołębi 
wyścigowych.

Po pomyślnej współpracy nad innowacyjną mieszanką wabiącą BEYERS 
PREMIUM CONDITION MIX EXCLUSIVE Bas zwrócił się do naszych specjalistów 
do spraw żywienia z propozycją dalszego udoskonalenia swoich 
mieszanek.

Współpraca z tymi niezwykle skutecznymi hodowcami zaowocowała 
dostępnością dla miłośników gołębi na całym świecie dwóch 
mieszanek premium: BEYERS Premium Verkerk Light i BEYERS Premium Verkerk 
Sport, dzięki którym gołębie mogą przez cały sezon uzyskiwać 
doskonałe wyniki.

BEYERS Premium Verkerk to łatwy w stosowaniu system dwumieszankowy uzupełniony o kąski dla gołębi w postaci BEYERS PREMIUM CONDITION MIX EXCLUSIVE, 
który można doskonale dostosować do zmieniających się wymagań gołębi w sezonie lotowym. Oczywiście mieszanki zostały dokładnie 
przetestowane przed wprowadzeniem na rynek globalny.

Węglowodany 58,80%
Białko surowe 12,50%

Tłuszcz surowy 4,60%
Włókno surowe 6,10%
Popiół surowy 2,00%

BEYERS Premium Verkerk Light
• Łatwo przyswajalna mieszanka o niskiej zawartości tłuszczu
• Wysoka zawartość węglowodanów

Składniki: biała pszenica, białe dari ekstra, jęczmień, krokosz barwierski, niełuskany ryż, wyka, soczewica, czerwone sorgo ekstra, kadjang idjoe, gryka, 
czerwone sorgo, łuskany owies, siemię lniane.

BEYERS Premium Verkerk Sport
• Wszechstronna mieszanka na sezon lotowy zawierająca 32 różne składniki.
• Bardzo energetyczna, z wysokowartościowymi ziarnami i nasionami.

Składniki: kukurydza Cribbs, kukurydza Plata, biała pszenica, krokosz barwierski, białe sorgo, kukurydza Merano, białe dari ekstra, drobna kukurydza Cribbs, 
drobny zielony groch, czerwone sorgo, groch klonowy, prażona soja, groch brunatny, nasiona konopi, wyka, zielony groch, kadjang idjoe, groch, słonecznik 
prążkowany, niełuskany ryż, łuskany owies, jęczmień, siemię lniane, gryka, ostropest plamisty, żółte proso, kukurydza popcornowa, komosa ryżowa, nasiona 
sezamu, nasiona kanaru, soczewica, czarny rzepak.

Węglowodany 57,20%
Białko surowe 13,50%

Tłuszcz surowy 6,90%
Włókno surowe 5,80%
Popiół surowy 2,00%



97

20 kg

2 kg
12 kg

yearround

Share LIGHT

Share SPORT

Program żywienia – system wyścigowy
Gerard & Bas Verkerk

Średnie i długie dystanse
Według Gerarda i Basa Verkerków żywienie gołębi powinno być proste. Ich system żywienia z 2 mieszankami BEYERS Premium Verkerk Light i BEYERS 
Premium Verkerk Sport, czyli doskonale przyswajalną i wyścigową, umożliwia zaspokojenie zmieniających się potrzeb gołębi w sezonie lotowym, 
takich jak regeneracja, odpoczynek i większa energia w okresie koszowania.

Program ŻYWIENIA
Z programu żywienia można 
dowiedzieć się, w jaki sposób tworzone 
są mieszanki w ostatnich dniach przed 
koszowaniem po lekkim locie. 
Do hodowcy należy wzmocnienie 
mieszanki poprzez zwiększenie 
udziału procentowego karmy BEYERS 
Premium Verkerk Sport:
• w niedzielę (dzień po przylocie), 

kiedy lot był trudny (np. przez 
warunki pogodowe)

• od poniedziałku do czwartku, kiedy 
koszowanie odbywa się w piątek

BEYERS PREMIUM CONDITION MIX EXCLUSIVE

SYSTEM WYŚCIGOWY
Gerard i Bas są zwolennikami całkowitego wdowieństwa. 
Ich gołębie ścigają się co tydzień od maja do sierpnia. Oznacza 
to kolejno 22 tygodnie, tydzień lotu średniodystansowego, 
a w następnym tygodniu lot długodystansowy (ok. 600 km).

Samce i samice otrzymują takie same pożywienie. Gołębie 
muszą być zawsze karmione odpowiednią według Basa ilością. 
Odpowiednia ilość oznacza taką, aby zawsze trochę zostało 
i można było zabrać resztę, szczególnie w nocy.

Gołębie są karmione dwa razy dziennie. Samice i młode jedzą 
wspólnie z korytka paszowego. Samce są karmione w swoich 

boksach. Zawsze otrzymują dużo pożywienia, dzięki czemu 
mogą jeść przez cały dzień.

By doprecyzować, musimy wspomnieć, że BEYERS PREMIUM CONDITION 
MIX EXCLUSIVE, BEYERS TOVO i P40 zawsze dodaje się do paszy. Z każdej 
referencyjnej wartości ok. 8%, ogółem ok. 25%. Przed sesjami 
treningowymi gołębie dostają 2 części BEYERS PREMIUM CONDITION MIX 
EXCLUSIVE i 1 część BEYERS TOVO. Jeden samiec otrzymuje 5 g. Samice 
i młode otrzymują garść na podłogę na 10 gołębi.

Młode gołębie są karmione tak samo z zastosowaniem systemu 
z dwiema mieszankami. 
Uwaga: wykorzystanie tych gołębi jest drugorzędne względem 
wykorzystania gołębi starych.

przylot Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek

70%

Piątek

30%

30%

70%

40%

60%

50%

50%

60%

40%

70%

30%

80%

30%

Węglowodany 39,2%
Białko surowe 16,5%

Tłuszcz surowy 17,3%
Włókno surowe 10,7%
Popiół surowy  3,5%

Białko surowe 14,90%
Tłuszcz surowy 7,80%
Włókno surowe 3,50%
Popiół surowy 3,60%
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25 kg

PREMIUM Wal Zoontjens YELLOW 
Wal Zoontjens 

50 lat wyścigów gołębi na najwyższym poziomie!

Wal Zoontjens od roku 1968, 
w  którym rozpoczął wyścigi gołębi 
jako niezależny uczestnik w Riel 
(Holandia), zawsze zajmuje czołową 
pozycję wśród mistrzów.

Jego ojciec Jan Zoontjens już od lat 30. XX wieku poszukiwał lepszych 
metod hodowli. Jego przewodnikiem była książka Ariego van den 
Hoeka „Nutrition, Vitamins and Pigeons”. W wyniku prowadzonych 
badań zrodził się pomysł przesiewania mieszanek paszowych, które 
były wówczas dostępne na rynku. Na początku tygodnia karmił 
gołębie drobniejszą paszą, a grubszymi ziarnami, składającymi 
się z różnych rodzajów kukurydzy i roślin strączkowych – w ciągu 
ostatnich dni przed koszowaniem. 

Jego wizja stanowiła podstawę mieszanek, które Wal Zoontjens opracował 
wspólnie z konsultantami technicznymi firmy BEYERS, a w roku 1989 zostały 
wprowadzone do użytku przez hodowców gołębi z całego świata: BEYERS 
PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW i BEYERS Zoontjens Blue „unikatowe i autentyczne, 

z podpisem wielkiego mistrza!”. 
Le seul, le vrai! z podpisem wielkiego 
mistrza. Wielu nadal próbuje 
naśladować Zoontjens Yellow. Wielu 
innych wciąż próbuje naśladować 
Zoontjens Yellow, ale nigdy nie 
zbliżają się do oryginału łączącego 
w sobie wybór najlepszej jakości 
i idealnie oczyszczonych ziaren.

Czas nie stoi w miejscu: od 1989 r. wymogi dotyczące żywienia, 
a  ustalone dla nowoczesnej branży wyścigów gołębi, znacząco 
zmieniły się. Z pewnością dla hodowców, którzy wypuszczają swoje 
gołębie co tydzień przemiennie na średnie i długie dystanse. Z tego 
względu w porozumieniu z Walem w roku 2011 podjęto decyzję 
o wycofaniu z rynku karmy Zoontjens Blue i zastąpieniu jej w planie 
żywieniowym bogatszymi w tłuszcze mieszankami na sezon lotowy. 
BEYERS PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW pozostaje idealną podstawową 
mieszanką paszową do stosowania w każdym planie żywienia.

Węglowodany 50,90%
Białko surowe 14,40%

Tłuszcz surowy 5,60%
Włókno surowe 7,20%
Popiół surowy 2,10%

BEYERS PREMIUM Wal Zoontjens YELLOW
• Łatwo przyswajalna mieszanka bazowa.
• Idealna podstawa dla systemów żywienia w połączeniu z bogatszymi w tłuszcze mieszankami BEYERS.
• Średnie i krótkie dystanse: w połączeniu z karmą Premium Super Widowhood (opcjonalnie uzupełnioną Premium Super Energy) umożliwia 

gołębiom podejmowanie większego wysiłku i koszowanie ich między trwającymi cały dzień lotami odbywanymi dwa razy w tygodniu.
• Długie dystanse: doskonała mieszanka na czas odpoczynku pomiędzy dwoma lotami długodystansowymi, którą można połączyć 

z Galaxy Long Distance TT w celu przygotowania do lotu

Składniki: białe dari ekstra, biała pszenica, krokosz barwierski, wyka, czerwone sorgo ekstra, soczewica, kadjang idjoe, gryka, niełuskany ryż.

Podczas przechodzenia z kaszy na zboża młode 
(pisklęta w wieku od 3–4 dni po 2 tygodnie) 
otrzymują mieszankę WAL ZOONTJENS YELLOW 
dodawaną do ORIGINAL KWEEK, aby przejście to było 
bardziej bezproblemowe.  
W przypadku młodych gołębi, podobnie jak 
w przypadku starych samic, uwaga jest skupiona 
na większych odległościach (do 450 km). Gołębie 
są trzymane przez sześć tygodni od początku 
kwietnia w zaciemnieniu, aby utrzymać ich 
upierzenie w dobrym stanie. Są karmione we 
wspólnym korytku ustawionym na podłodze.
W dzień koszowania otrzymują WAL ZOONTJENS YELLOW rano (ok. 15 g/gołębia), a po południu nie otrzymują żadnej dodatkowej paszy.
W ciągu tygodnia otrzymują mieszankę składającą się z tej samej liczby części jęczmienia, KOOPMAN ALL-IN-ONE i WAL ZOONTJENS YELLOW. W przypadku 
lotów młodych gołębi na dystansie większym niż 300 km w ostatnich dniach przed koszowaniem pomija się jęczmień. Podczas pierwszych 
lotów młode gołębie są trzymane razem, tak że powstaje wiele par, które zaczynają gniazdować w słomie. Następnie młode gołębie są 
wystawiane z zastosowaniem systemu drzwi przesuwnych.

Okres zimowy – rozpłód – młode gołębie

zima/
odpoczynek

hodowla (od chwili 
wyklucia się 

do 3–4 dnia życia

hodowla (od 3–4 dnia 
życia do 14. dnia życia)

hodowla (14 dni 
do odsadzenia)

Pisklęta 4 tygodnie 
po odsadzeniu do 

momentu osiągnięcia 
3. miesiąca życia 

+3 miesiące przed 
pierwszymi lotami 

<300 km

1/3 1/3

1

1/2 1/2

1/2 1/2

11/3 1/3

1/3 1/3

PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOWJęczmień Premium KOOPMAN ALL-IN-ONEORIGINAL BREEDING
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przylot
(sobota)

50%

50%

100%

Niedziela –
Czwartek

40%

60%

Piątek

50%

50%

Sobota

60%

40%

Niedziela

70%

30%

Poniedziałek

80%

20%

Wtorek

100%

Środa

100%

Czwartek 
rano

10 g / gołębia

100%

Czwartek po 
południu

(pełne 
korytko)

PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE

PREMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE

przylot
(sobota)

50% 50%
70%

50%

100% 100% 100% 100%

50%
30%

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa
Czwartek 

rano
10 g / gołębia

Czwartek po 
południu

(pełne korytko)

przylot
(sobota)

50%
20%

60%
80%

50%
80%

40%
20%

100% 100% 100% 100%

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek rano
10 g / gołębia

Piątek 
popołudniu

10 g / gołębia

PReMIUM WAL ZOONTJENS YELLOW

Premium KOOPMAN ALL-IN-ONE

Program żywienia – system wyścigowy
Wal Zoontjens

Program żywienia
Poniższe schematy żywienia przedstawiają sposób, w jaki Wal karmi swoje gołębie i dba o nie, aby zapewnić im dobre wyniki pod jego opieką, 
koncentrującą się na jednodniowych wyścigach z wdowcami – zarówno w trakcie sezonu lotowego, jak i w okresie przygotowań. Samice 
pozostają w trybie wdowieństwa w ciągu tygodnia i są koszowane tylko w czasie krótkich lotów przygotowawczych (vitesse). Podobnie jak 
większość czołowych hodowców gołębi, codziennie obserwuje ptaki i dostosowuje paszę do ich potrzeb.

System wyścigowy: koncentracja na długim dystansie i wdowieństwie
Po przybyciu otrzymują karmę we wspólnym korytku. W pozostałe dni wdowcy są karmieni 2x dziennie we własnych korytkach. Jeśli samce 
są jeszcze głodne w ciągu tygodnia, dostają dodatek w postaci małych ilości jęczmienia na podłodze aż do zaspokojenia głodu.
Wal preferuje koszowanie samców z wypełnieniem wola ziarnem w trzech czwartych. Jeśli samce nie jedzą wystarczającej ilości 
pokarmu w godzinach popołudniowych w dniu koszowania, system żywienia nie jest w danym tygodniu optymalny, a ptaki osiągają 
szczytową formę zbyt wcześnie. Samce powinny być w stanie szczytowym w sobotę, kiedy zostaną wypuszczone. Dlatego Wal chce, 
aby miały one wole wypełnione w trzech czwartych ziarnem.

Długi dystans (co tydzień 2 noce w koszu, powyżej 500 km i poniżej 700 km)
W tygodniu odpoczynku w ramach przygotowań do lotu na odległość wdowcy otrzymują 100% karmy WAL ZOONTJENS YELLOW. Od piątku 
ogranicza się część WAL ZOONTJENS YELLOW aż do koszowania. Wtedy zwiększa się część KOOPMAN ALL-IN-ONE. W dniu koszowania (czwartek) 
wdowcy otrzymują 10 g WAL ZOONTJENS YELLOW na gołębia rano i po południu ok. godz. 16:00, pełne korytko KOOPMAN ALL-IN-ONE, które jest 
usuwane po 15 minutach.

W przypadku krótszych lotów (średni i krótki dystans) wdowcy otrzymują to samo połączenie mieszanek jak gołębie latające na 
długie dystanse. Zwiększenie ilości KOOPMAN ALL-IN-ONE następuje później – bliżej koszowania i w dzień samego koszowania wdowcy 
również otrzymują WAL ZOONTJENS YELLOWrano.

Krótkie i średnie ciężkie dystanse (co tydzień z dwiema nocami w koszu, powyżej 300 km i poniżej 500 km)

Sprint (raz w tygodniu z jedną nocą w koszu, powyżej 80 km i poniżej 300 km)
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W razie pytań dotyczących mieszanek BEYERS lub produktów
BEYERS CONDITION & CARE zapraszamy do kontaktu.

BEDUCO NV – Wasserijstraat 25 – B 2900 Schoten
Telefon +32 (0)3-326 07 10 – info@beyersbelgium.be – www.beyersbelgium.be

BEYERS Promotorzy i konsultanci techniczni:

Holandia, Dania i Wielka Brytania: Dick de Leeuw (+31 651 35 84 57)
Niemcy, Polska, Rumunia: Ludo Wille (+32 497 58 09 63)

Inne kraje:  +32 3 326 07 10 – info@beyersbelgium.be

Czempioni wybierają jakość
Czempioni wybierają markę BEYERS


