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PARA CONTROL BOOST

Para Control Boost is een nieuwe methode van stabilisering van de darmflora, 
waardoor pathogene bacteriën beter geëlimineerd kunnen worden.
Para Control Boost bevordert het evenwicht in de darmen en ondersteunt 
daarmee de algemene weerstand en immuniteit van de duiven.
 
1 ml per duif oraal toedienen in de krop. Indien nodig herhalen na drie weken. 
Daarna jaarlijks eenmaal herhalen. Let op: niet injecteren!
 
De huidige periode, tussen de rui en de kweek, is ideaal om Para Control Boost 
toe te dienen. U ondersteunt dan de immuniteit door de stabilisering van de 
darmflora en profiteert in de kweek van de positieve invloed die de stabilisering 
op de conditie van de duiven heeft.

 

BELGARLIC & SUPERFIT

Geef de duiven ter ondersteuning van de conditie vanaf de dag van koppeling gedurende 3 tot 5 
opeenvolgende dagen Belgarlic + Vit. E knoflookolie en Belga Super Fit conditiepoeder over het 
voer. 
 
Bevochtig hiertoe 1 kg voer met 15 ml Belgarlic + Vit. E en meng er daarna 1 maatschepje (10 gr.) 
Belga Super Fit doorheen.
 
Grote meerwaarde van het gebruik van Belgarlic + Vit. E ten opzichte van reguliere knoflookoliën 
is het hoge gehalte toegevoegde vitamine E, dat een uiterst positieve invloed heeft op de 
vruchtbaarheid.
 

VITABOLI

Bij oude kweekduiven met vruchtbaarheidsstoringen zien we in onze praktijk vaak zeer goede resultaten met 
het gebruik van Vitaboli. 
 
Geef deze duiven vanaf het koppelen tot aan het leggen 1 pil per dag om de bevruchtingsresultaten te verbeteren.

 

BELGASOL & BELGA BIOVIT

Om de conditie van de kweekduiven te ondersteunen, evenals later de groei van de jonge duiven, 
is het gebruik van Vloeibare elektrolyten, vitamines, mineralen en sporenelementen zeer aan te 
bevelen. Hiertoe zijn Belgasol en Belga Biovit de ideale producten.
 
Geef de duiven vanaf 2 weken voor het koppelen 2 à 3 maal per week 15 ml Belga Biovit per 2 liter 
water of 1 kg voer. 
 
Wanneer de jongen ca. 1 week oud zijn, geeft u de duiven gedurende 5 opeenvolgende dagen 25 ml 
Belgasol per liter water om waterige mest bij de overgang van pap naar hard voer te voorkomen en 
het opgroeien van de jongen te bevorderen. 
 
Hierna kan weer 2 à 3 maal per week Belga Biovit worden ingezet tot aan het spenen van de jonge 
duiven. Daarna volstaat het om Belga Biovit 1 à 2 maal per week te verstrekken.
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