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Natural.
Maakt elke dag winnaars.
Al sinds 1936 heeft Natural een passie 
voor duiven. In de succesvolle familie 
Descheemaecker worden de kennis van en de 
liefde voor de duivensport al drie generaties 
lang van vader op zoon doorgegeven.
Natural biedt de meest complete oplossing 
voor wedstrijdduiven. Onze mengelingen van 
100 % natuurlijke granen en supplementen 
worden getest door echte duivenliefhebbers in 
het Descheemaecker Pigeon Center, dat wordt 
uitgebaat door de familie.

Become a winner  
on Natural-granen.com

Kwaliteit - Ervaring - Succes

Natural Granen werd opgericht in 1936 door de broers Noël en Robert 
Descheemaecker, toen beide kampioenen in de duivensport. Sinds 1930 
waren zij ook de uitgevers van een tijdschrift over de duivensport, dat 
verscheen in het Frans en het Nederlands.

Het bedrijf Natural Granen is wereldwijd een klinkende naam in de 
duivensportwereld. De mengelingen en bijproducten van Natural zijn 
te koop in meer dan 55 landen. Duivenliefhebbers uit de hele wereld 
vertrouwen op Natural Granen.

We hebben meer dan 75 jaar ervaring met duiven en werken ook 
actief mee aan boeken en tijdschriften over de duivensport. Bovendien 
produceren we al meer dan zeventig jaar granenmengelingen en 
bijproducten.

In deze brochure vindt u meer informatie over onze mengelingen en 
bijproducten voor duiven. Stuk voor stuk helpen ze de voeding en 
hygiëne van wedstrijdduiven te verbeteren. Deze oplossingen zijn het 
resultaat van onze jarenlange ervaring als duivenliefhebbers en een ver 
doorgedreven specialisatie.

Daarom is het aantal producten beperkt. We willen namelijk alleen 
nuttige en waardevolle producten 
aanbieden waar we volledig achter 
staan. Al onze producten worden 
uitvoerig getest in onze duivenhokken 
en door de duivenliefhebbers onder 
onze medewerkers.

De producten van Natural Granen zijn 
uw vertrouwen meer dan waard.

Veel succes met uw carrière als 
winnaar!

Natural Granen.
De meest complete oplossing voor wedstrijdduiven
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Natural SIERDUIVEN ZONDER MAÏS LIGHT 20 kg p. 39
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Mixtures 

FINESSE
Natural Finesse staat voor een moderne voedermethode met zeer gevarieerde,  
evenwichtige en lekkere mengelingen.

Natural Finesse is gebaseerd op de nieuwste bevindingen op het vlak van voeders.  
Dit assortiment is ideaal voor duivenliefhebbers die de voorkeur geven aan een eenvoudige maar 
efficiënte voedermethode.

Het Natural Finesse-systeem en de Natural Finesse-mengelingen zijn getest door verschillende 
duivenliefhebbers en in meerdere tophokken. Op basis van onze kennis over en ervaring met de 
voedingsbehoeften van duiven tijdens de kweek, het sportseizoen, de rui en de rustperiode hebben 
we de Natural Finesse-mengelingen samengesteld.

Elke lokale markt kent zijn specifieke producten en gewoontes. In een steeds mondialere 
wereld kan iedereen van deze kennis zich te goed doen. Het resultaat is een 
ruimer assortiment waaruit de duivenliefhebber de gepaste keuze kan gemaakt 
worden in functie van duif, seizoen, noodzaak en eigen inzicht.

De huidige samenstellingen zijn eveneens verrijkt met zowel bordeaux als 
zwarte maïs, wat zeer ten gunstig is voor de gezondheid en prestatie van de 
duif. Deze zijn rijk aan anti-oxidanten die het vlotte herstel van inspanningen 
ten goede komen. Labo-analyses staven deze cijfers :  
bordeaux en zwarte maïs bevatten tot 350% meer van deze volledig 
natuurlijke gezondheidsbevorderende en -ondersteunende voedingsstoffen 
dan gewone maïs. Dankzij Finesse kunnen uw duiven er enkel wel bij varen!

Natural Finesse-mengelingen:
• Zijn kwaliteitsproducten
• Hebben een zeer gevarieerde samenstelling
• Vormen een evenwichtig voedingspatroon
• Voldoen aan de behoeften van de duif
• Garanderen een hoge opname en minder verspilling
• Zijn getest door succesvolle duivenliefhebbers over de hele wereld
• Zijn uiteindelijk voordelig voor de duif én de liefhebber

Natural FINESSE KWEEK 20 kg p. 8
Natural FINESSE KWEEK & JONGE DUIVEN 20 kg p. 9
Natural FINESSE JONGE DUIVEN 20 kg p. 9
Natural FINESSE SPORT - SPRINT 20 kg p. 11
Natural FINESSE SPORT - WEDUWNAARS & DUIVINNEN 20 kg p. 11
Natural FINESSE SPORT - MARATHON 20 kg p. 12
Natural FINESSE LIGHT 20 kg p. 12
Natural FINESSE WIZARD 20 kg p. 13
Natural FINESSE ENERGY 20 kg p. 13
Natural FINESSE RUI 20 kg p. 15
Natural FINESSE ZUIVERING 20 kg p. 15
Natural FINESSE WINTER & RUST 20 kg p. 16

De beste Franse Cribs-maïs
 
De Franse cribs is een maïssoort die op natuurlijke wijze langzaam 
wordt gedroogd in de openlucht, waardoor hij een bijzonder hoge 
kiemkracht krijgt. Natural gebruikt deze maïs al sinds 1967 in zijn 
mengelingen en beveelt deze soort sterk aan bij zijn klanten.

De experts van Natural zijn ervan overtuigd dat de Franse cribs-maïs 
heel wat voordelen biedt:

• De maïs wordt ter plaatse geselecteerd en enkel de beste partijen 
zijn goed genoeg.

• De maïs wordt in de meest ideale omstandigheden opgeslagen en 
getransporteerd.

• De kiemkracht van de maïs is bijzonder hoog omdat deze 
gedurende zes maanden in de openlucht op het veld heeft 
gedroogd.

• De maïs behoudt gegarandeerd al zijn natuurlijke kwaliteiten, die 
nodig zijn om wedstrijdduiven de juiste voedingsstoffen te geven. 
Wij garanderen het hele jaar door dezelfde kwaliteit.

Het bedrijf Natural Granen heeft een FCA*-certificaat.
*Feed Chain Alliance

Omdat wij altijd streven naar beter kunnen mengelingen 
onderhevig zijn aan wijzigingen. De meest recente samenstelling
kan u vinden op www.natural-granen.com



Kweek
Hiermee dient u rekening houden te bij het voederen van duiven  
tijdens het kweekseizoen: 
Alleen de beste voorbereiding van de kweekduiven voor het koppelen en de juiste verzorging 
tijdens het kweekseizoen kunnen garanderen dat u sterke jonge duiven krijgt. Een evenwichtig dieet 
is een van de belangrijkste ingrediënten voor een goed kweekresultaat.
Wij raden aan Finesse Kweek te geven vanaf tien dagen voor het koppelen. Ook is het raadzaam om 
de kweekduiven vanaf dat moment minstens twee dagen per week Naturamine+ afgewisseld met 
Kolombavit bij het drinkwater te geven.
Als de kweekduiven op deze manier worden verzorgd, zullen ze zonder problemen eieren leggen 
en kunnen ze hun beste eigenschappen doorgeven aan hun jongen. Tijdens de kweekperiode is het 
belangrijk om elke dag Vitamineral, Grit en Piksteen te geven. Of Finesse Mineral Mix, dit is een 
totaalpakket mineralen en vitaminen in één product.
Dankzij de zeer gevarieerde samenstelling van Natural Finesse Kweek en de kleine ingrediënten 
wordt dit voeder optimaal opgenomen. Zo krijgen de duiven de nodige dosis proteïnen om met 
succes te kweken.
Nadat de kweekduiven zijn overgeschakeld van kropmelk naar graanvoeding en de doffer opnieuw 
achter de duivin aanzit, mengt u Lookolie of X’tra Oil onder de Finesse Kweek en droogt u de 
mengeling met Vitaminor of NutriPowder+. Wacht ongeveer een uur voordat u de duiven voedert, zodat de mengeling kan drogen.
Geef jonge duiven Finesse Light in combinatie met Finesse Kweek vanaf drie weken na het spenen.
Voeg ook Performance 20 doorheen de mengelingen - tot zelfs 33%. Dit krachtvoer is rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen.  
Zowel de kweekduif als de jonge duiven doen er hun voordeel bij.
Deze proteïnen zorgen er ook voor dat de jonge vogels optimaal groeien. Goed om te weten: 25 dagen na het uitkomen zijn de jonge 
duiven al 100 keer zwaarder! Geef Natural Finesse Kweek vanaf het spenen tot eind mei.
De jonge duiven zijn onderhevig aan een bijzondere stress. Vanaf begin juni dient de voeding van jonge duiven omgeschakeld van 
Finesse Kweek naar Finesse Jonge Duiven.
Draag zorg voor de kwaliteit van het dagelijks drinkwater. Door het aan te zuren vermijdt u bacteriologische vervuiling en stimuleert u 
de darmflora van de duif. Aqua Care kan perfect in combinatie met Naturaline gebruikt worden.

Pagina 9Pagina 8

20 KG  Art. nr. 105229720• Bewezen formulatie (Duitse Receptuur)
• Houdt de duiven in topconditie tijdens de kweek
• Kleine granen en zaden, ideaal voor het spenen

Samenstelling
Erwten groen klein 12%
Dari wit 11%
Tarwe wit 11%
Kardi 9%
Maple peas 6%
Maïs bordeaux 5%
Maïs popcorn 5%
Maïs cribs 5%
Milo 5%
Rijst paddy 5%
Dunpeas 4%
Vitsen 4%
Erwten geel 4%
Maïs zwart 3%
Koolzaad 3%
Lijnzaad 3%

Millet geel 3%
Kanariezaad 2%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.80%
Ruw vet 6.50%
Ruwe as 2.20%
Ruwe celstof 7.00%
Koolhydraten 60.00%

Natural Finesse Kweek & Jonge Duiven
Voor optimale kweekresultaten

20 KG  Art. nr. 10522872020 KG  Art. nr. 105378720 • Met extra kleine zaden (cardy, koolzaad, lijnzaad, millet, 
kanariezaad)

• Evenwichtige verhouding tussen eiwitten en koolhydraten
• Speciaal ontwikkeld voor wedstrijden met jonge duiven

• Zorgt voor de ideale hoeveelheid proteïne tijdens de kweekperiode
• Garandeert de groei en houdt het lichaam in topconditie
• Geeft de duivin alle nodige voedingsstoffen om rijke kropmelk aan 

te maken

Natural Finesse Jonge Duiven
Speciaal voor de noden van de jonge duiven

Natural Finesse Kweek
Voor optimale kweekresultaten

Samenstelling
Dari wit 14%
Kardi 12%
Maïs cribs 11%
Milo 10%
Tarwe wit 10%
Maple peas 8%
Maïs bordeaux 6%
Gerst 5%
Maïs popcorn 4%
Maïs zwart 3%
Koolzaad 3%
Lijnzaad 3%
Millet geel 3%
Kanariezaad 3%

Kadjang Idjoe 2%
Rijst paddy 2%
Zonnepitten gestreept 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 12.20%
Ruw vet 7.80%
Ruwe as 2.20%
Ruwe celstof 7.70%
Koolhydraten 60%

Samenstelling
Tarwe wit 13%
Kardi 11%
Dunpeas 10%
Erwten groen klein 10%
Maïs popcorn 8%
Dari wit 5.5%
Soya getoast 5%
Maple peas 5%
Milo 5%
Vitsen 5%
Erwten geel 5%
Maïs bordeaux 4%
Maïs zwart 3%
Maïs cribs 3%

Kadjang Idjoe 2.5%
Zonnepitten gestreept 0.5%
Lijnzaad 1%
Koolzaad 1%
Millet geel 1%
Mariëndistel 0.5%
Kempzaad 0.5%
Linzen 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 16.50%
Ruw vet 6.50%
Ruwe as 2.40%
Ruwe celstof 7.90%
Koolhydraten 55.00%



Sport
Hiermee dient u rekening houden te bij het voederen van duiven  
tijdens het sportseizoen: 

A. Een snelle recuperatie
Om snel te herstellen na de vlucht, krijgen de weduwnaars of duivinnen eerst één maaltijd 
aangevuld met Nutri Powder+. Dit met Spirulina verrijkte poeder bevat gemakkelijk verteerbare 
proteïnen, aminozuren, lipiden en koolhydraten. Voeg Kolombasol of Electrolit en Naturamine+ 
toe in het drinkwater, zodat de duiven snel kunnen herstellen en hun spieren in topconditie blijven. 
Enkel spieren die optimaal werken, kunnen energie opnemen en weer afgeven.

B. De spieren laden met energie
Zie de voederschema’s na gekoppeld aan de vluchtafstanden. Natural biedt 3 specifieke 
sportmengelingen aan binnen Finesse : “Sport, Sprint & Marathon”. Gebruik deze in combinatie met 
“Light & Depurative” na thuiskomst van een vlucht. En met “Wizard & Energy” in voorbereiding van 
de volgende wedstrijd.
Deze licht verteerbare sportmengelingen geven de duif alle energie die ze nodig heeft. Met dank 
aan kleine zaden en vier verschillende soorten maïs van topkwaliteit: Franse cribs, bordeaux, 
popcorn en zwarte maïs. De bordeaux en zwarte maïs zijn rijk aan anti-oxidanten en dit vertaalt zich 
in een betere celbescherming en sneller herstellende spieren na inspanning.
Het ideale evenwicht tussen granen en zaden in de Natural Finesse-mengelingen garandeert een 
hoge opname, zolang u deze maar tot de allerlaatste wedvlucht geeft.
Bevochtig het voeder met Lookolie of X’tra Olie tijdens de tweede helft van de week. Dit product 
bevat 10 soorten olie, vitamine E en lecithine. Daardoor worden de vethoudende ingrediënten in 
deze mengeling sneller omgezet naar zo veel mogelijk energie. Droog daarna de mengeling met 
Vitaminor biergist. Met Vitaminor - rijk aan natuurlijke B vitamines, eiwitten en spoorelementen - 
verbetert u de conditie van de duiven.
Finesse Wizard tenslotte is een mengeling die rijk is aan energie. Deze bevat >25% vetstoffen, zodat 
u de duif een extra energieboost kunt geven. Duiven hebben een vetmetabolisme. Dit betekent dat 
ze hun energie vooral uit vetstoffen halen. Vet is de belangrijkste brandstof voor de stofwisseling 
van een duif en meteen ook de belangrijkste energiebron voor de borstspieren van het dier.
De juiste vetzuren spelen ook een cruciale rol in het opbouwen van de algemene conditie en 
weerstand van duiven. Dit soort energie kan zeer snel worden vrijgegeven in het lichaam van de 
duif wanneer ze snel een korte ‘energieboost’ nodig heeft. Dat is belangrijk voor korte maar intense 
inspanningen, zoals wanneer de duif opstijgt na vrijlating, klimt, landt, obstakels ontwijkt en versnelt.
Waarom bevatten Finesse Wizard & Energy zoveel zonnebloempitten en kardi? Kardi en gepelde 
zonnebloempitten zijn niet alleen rijk aan licht verteerbare en kwaliteitsvolle proteïnen, ze bevatten 
ook veel olie, fosfor en heel wat vitaminen.

C. Gezonde duiven presteren beter
Gezonde duiven presteren beter. Maar duiven gezond houden betekent niet dat u ze moet 
volpompen met medicatie. Het is beter om de weerstand van de duiven op een natuurlijke manier 
op peil te houden door hun voeder aan te vullen met eenvoudige voedingssupplementen. U heeft 
een ruime keus in het Natural assortiment :
• Bronchial Care : een aromatische kruidenelixir dat de luchtwegen open zet om zo meer zuurstof 

naar de spieren te brengen.
• Kolombasol : vloeibare elektrolyten voor een vlot en volledig herstel en verrijkt met L-carnitine 

voor een optimale vetverbranding.
• Naturaline : een geconcentreerd extract van vijftien verschillende planten en kruiden die de 

algemene weerstand van de duif bevorderen.
• Naturamine+ : een tonicum vol mineralen, spoorelementen en belangrijke aminozuren.
• Digestion Care : een aromatische kruidenelixir die helpt bij typische darm- of mestproblemen, 

veelal veroorzaakt door parasieten. Versterkt de algemene immuniteit door de positieve invloed 
op de darmflora en de afremming van de ontwikkeling van darmparasieten.
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20 KG  Art. nr. 105579720• Rijk aan koolhydraten
• Bewezen formulatie (UK Racing)
• Ook ideale mengeling voor duivinnen

Samenstelling
Kardi 17%
Dari wit 14%
Maïs popcorn 11%
Rijst paddy 7.5%
Haver gepeld 6%
Milo 5%
Maïs bordeaux 4%
Maïs zwart 4%
Erwten groen 4%
Zonnepitten gepeld 4%
Maïs cribs 3.5%
Dunpeas 3%
Kadjang Idjoe 3%
Kempzaad 3%
Erwten geel 3%
Koolzaad 2%
Lijnzaad 2%

Millet geel 2%
Kanariezaad 2%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.30%
Ruw vet 11.00%
Ruwe as 2.50%
Ruwe celstof 9.90%
Koolhydraten 55.00%

Natural Finesse Sport - Sprint
Aangepaste mengeling voor wedstrijden <300km

20 KG  Art. nr. 105377720• Een zeer gevarieerde, uitstekende sportmengeling
• Bevat gemakkelijk verteerbare proteïnen
• Garandeert de juiste opname van licht verteerbare vetten

Natural Finesse Sport - Weduwnaars & Duivinnen
Onmisbaar tijdens het sportseizoen

Samenstelling
Kardi 18%
Dari wit 16%
Maïs cribs 12%
Milo 7%
Tarwe wit 7%
Maïs bordeaux 6%
Maïs popcorn 5%
Maïs zwart 5%
Soya getoast 5%
Erwten groen klein 5%
Kadjang Idjoe 4%
Koolzaad 3%
Lijnzaad 2%
Millet geel 2%
Rijst paddy 2%
Kanariezaad 2%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.40%
Ruw vet 9.40%
Ruwe celstof 9.20%
Ruwe as 2.30%
Koolhydraten 55.00%
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20 KG  Art. nr. 105525720• De krachtigste energiebooster!
• Verbetert het uithoudingsvermogen, herstel en algemene conditie
• Bevat 20% gepelde zonnebloempitten

Samenstelling
Haver gepeld 20%
Kempzaad 20%
Zonnepitten gepeld 20%
Kardi 15%
Milo 15%
Koolzaad 5%
Millet geel 5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 15.20%
Ruw vet 24.20%
Ruwe as 3.00%
Ruwe celstof 11.30%
Koolhydraten 35.00%

Natural Finesse Wizard
Magische energiebron met gepelde zonnebloempitten en kempzaad

20 KG  Art. nr. 105494720• Bewezen formulatie (UK Racing)
• Rijk aan koolhydraten
• Bevat >30% cardi

Natural Finesse Energy
Klassieke energiebron met cardi en dari

Samenstelling
Kardi 32.5%
Dari wit 21%
Milo 8%
Zonnepitten gepeld 7.5%
Soya getoast 5%
Haver gepeld 5%
Kempzaad 5%
Koolzaad 4%
Lijnzaad 4%
Millet geel 4%
Kanariezaad 4%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 15.20%
Ruw vet 19.00%
Ruwe as 2.80%

Ruwe celstof 14.80%
Koolhydraten 40.00%

Natural Finesse Sport - Marathon
Ter voorbereiding van lange afstand wedstrijden
• De donkere maïs (bordeaux en zwart) leveren extra anti-oxidanten
• Beschermt de spieren en vermijdt spierkrampen
• Voor een vlotter herstel na de prestatie

Samenstelling
Maïs zwart 15%
Maïs cribs 10%
Maïs bordeaux 10%
Maïs popcorn 10%
Maïs oranje 10%
Kardi 8%
Dari wit 8%
Kempzaad 8%
Milo 4%
Haver gepeld 4%
Zonnepitten gepeld 4%
Erwten groen 3%
Rijst paddy 3%
Lijnzaad 3%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 11.50%
Ruw vet 10.30%
Ruwe celstof 6.60%
Ruwe as 2.00%
Koolhydraten 60.00%

20 KG  Art. nr. 105231720

Natural Finesse Light
Voor een lager proteïnegehalte in het dieet van de duif wanneer nodig
• Zeer geschikt als eerste voer na de vlucht
• Met paddyrijst: rijk aan vezels en vitamine B
• Heeft een hogere voedingswaarde en betere opname dan gerst; 

de koolhydraatvoorraden worden ideaal aangevuld

Samenstelling
Kardi 20%
Dari wit 18%
Rijst paddy 15%
Tarwe wit 10%
Maïs cribs 7%
Maïs popcorn 6%
Maïs bordeaux 5%
Milo 5%
Maïs zwart 4%
Koolzaad 2.5%
Millet geel 2.5%
Kanariezaad 2%
Kadjang Idjoe 1.5%
Lijnzaad 1.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 11.20%
Ruw vet 8.70%
Ruwe as 2.50%
Ruwe celstof 10.30%
Koolhydraten 55.00%

20 KG  Art. nr. 105376720



Rui / Rust
Hiermee dient u rekening te houden bij het voederen van duiven 
tijdens het rui- en rustseizoen: 
De rui is een moeilijke periode voor duiven. Na de onafgebroken inspanningen van het 
sportseizoen heeft het lichaam van de duif nood aan rust en net in deze periode moeten 
duiven al hun veren vervangen. Daardoor hebben ze erg veel onmisbare aminozuren 
nodig, zodat ze een behoorlijk nieuw stel veren kunnen laten groeien.
Veren bevatten voornamelijk gemineraliseerde proteïnen, zoals keratine, dat rijk is aan 
zwavel. Daarom moeten we duiven alle nodige voedingsstoffen aanreiken om te voldoen 
aan deze behoeften. Goedkope mengelingen zijn niet evenwichtig samengesteld en 
bevatten onvoldoende aminozuren, zoals methionine en cysteïne. Het percentage kleine 
zaden, zonnebloempitten en koolhydraten levert de juiste hoeveelheid van deze cruciale 
aminozuren.
Een goede rui is de basis voor een goed vervolg in kweek. Het is belangrijk dat de duiven 
gezond de rui kunnen starten. Finesse Rui bevat de ideale verhouding voedingsstoffen die 
uw duif nodig heeft. Na de rui kan u overschakelen naar Finesse Winter & Rust. En voor 
zijdezachte veren raden we u de volgende bijproducten van Natural aan:
• Naturamine+: een tonicum vol mineralen, spoorelementen en belangrijke aminozuren.
• Naturaline: een geconcentreerd extract van vijftien verschillende planten en kruiden.
• Kolombavit: een zeer geconcentreerd multivitaminecomplex met uitzonderlijke 

eigenschappen.
• Lookolie & X’tra Olie: essentiële vetzuren kan de duif zelf niet aanmaken en dienen 

dus gesupplementeerd. Ze garanderen een correcte celwerking en stimuleren de 
hormoonproductie. Ideaal voor de opbouw van conditie en immuniteit.

• Vitaminor: biergist van wort, granen en suikerderivaten. 100% natuurlijk, zonder 
toevoegingen. Zo blijven de voedingswaarden van alle natuurlijke bestanddelen 
volledig bewaard. Rijk aan eiwitten, aminozuren en vitamine B.

• Choline Care : aromatische kruidenelixir met zwavelhoudende aminozuren voor een 
zuiverende en ontvettende werking van de lever. Ideaal voor de goede ontwikkeling 
van het vederkleed. Stimuleert de eetlust en het metabolisme.

• Performance 20 : een extra boost met eiwitten, vitamines en spoorelementen mag niet 
ontbreken.

20 KG  Art. nr. 105218720• Levert de juiste ketting van onmisbare aminozuren
• Bevat vooral kleine, fijne granen en zaden
• Rijk aan de juiste voedingsstoffen om nieuwe veren te laten groeien

Samenstelling
Kardi 11%
Dari wit 10%
Tarwe wit 10%
Maïs popcorn 9%
Erwten groen 7%
Vitsen 7%
Maple peas 6%
Milo 6%
Gerst 5.5%
Erwten geel 5%
Maïs bordeaux 4%
Maïs zwart 4%
Maïs cribs 3%
Koolzaad 3%
Millet geel 3%
Kanariezaad 3%

Lijnzaad 2.5%
Zonnepitten gestreept 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.70%
Ruw vet 7.10%
Ruwe celstof 7.50%
Ruwe as 2.30%
Koolhydraten 55.00%

Natural Finesse Rui
Ideaal voor glanzende, zijdezachte veren

20 KG  Art. nr. 105227720• Ideaal tijdens sport- en rustperiode; tijdens de sportperiode ideaal 
om middenin de week te voederen

• Rijk aan zachte en harde vezels voor een optimale reiniging van 
het spijsverteringsstelsel en regeneratie van de darmflora

• Duiven mogen hiervan voldoende eten en blijven toch op 
hun gewicht zonder echt vet te worden; ook geschikt voor 
weduwduivinnen

Natural Finesse Zuivering
Dieet zuiveringsmengeling zonder maïs

Samenstelling
Gerst 25%
Tarwe wit 18%
Dari wit 17%
Milo 12%
Kadjang Idjoe 8%
Rijst paddy 8%
Koolzaad 3%
Lijnzaad 3%
Millet geel 3%
Kanariezaad 3%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 11.40%
Ruw vet 6.20%
Ruwe as 2.40%
Ruwe celstof 6.60%
Koolhydraten 60.00%
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20 KG  Art. nr. 105576720• Energie arme mengeling zodat de duiven rustig blijven
• Rijk aan vezels - voor een goede verzadiging
• Eveneens geschikt tijdens het broeden, zodat de kweekduiven niet 

te vet worden

Samenstelling
Gerst 22%
Rijst paddy 21%
Haver gepeld 9%
Milo 8%
Dari wit 6%
Tarwe wit 6%
Maïs bordeaux 5%
Zonnepitten gestreept 4%
Maïs zwart 3%
Maïs popcorn 3%
Maïs cribs 3%
Boekweit 3%
Kardi 3%
Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%

Millet geel 1%
Kanariezaad 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 10.30%
Ruw vet 5.30%
Ruwe as 2.60%
Ruwe celstof 6.50%
Koolhydraten 65%

Natural Finesse Winter & Rust
De ideale mix voor de rustperiode na de hoofdrui

Natural Finesse Voederschemas
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TIJDENS HET KWEEKSEIZOEN
VANAF 10 DAGEN VOOR HET KOPPELEN VAN DE DUIVEN TOT DE LEG VAN HET TWEEDE EI

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.

Become a winner
on Natural-granen.com

KWEEK ‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
MAANDAG Kweek Kweek Kolombavit &

Aqua Care
Performance 20

DINSDAG Kweek Kweek Naturamine+ &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

WOENSDAG Kweek Kweek Aqua Care Performance 20

DONDERDAG Kweek Kweek Kolombavit &
Aqua Care

X'tra Oil &
Vitaminor

VRIJDAG Kweek Kweek Naturamine+ &
Aqua Care

Performance 20

ZATERDAG Kweek Kweek Aqua Care Garlic Oil &
NutriPowder+

ZONDAG Kweek Kweek Garlic Oil &
Vitaminor

FINESSE

TIJDENS HET KWEEKSEIZOEN
VANAF DE LEG VAN HET TWEEDE EI TOT HET KIPPEN VAN HET EERSTE EI; 
DAARNA TERUG 100% FINESSE KWEEK

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.

Become a winner
on Natural-granen.com

‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
MAANDAG Kweek 50% &

Light 50%
Kweek 50% &
Light 50%

Kolombavit &
Aqua Care

Performance 20

DINSDAG Kweek 50% &
Light 50%

Kweek 50% &
Light 50%

Naturamine+ &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

WOENSDAG Kweek 50% &
Light 50%

Kweek 50% &
Light 50%

Aqua Care Performance 20

DONDERDAG Kweek 50% &
Light 50%

Kweek 50% &
Light 50%

Kolombavit &
Aqua Care

X'tra Oil &
Vitaminor

VRIJDAG Kweek 50% &
Light 50%

Kweek 50% &
Light 50%

Naturamine+ &
Aqua Care

Performance 20

ZATERDAG Kweek 50% &
Light 50%

Kweek 50% &
Light 50%

Aqua Care Garlic Oil &
NutriPowder+

ZONDAG Kweek 50% &
Light 50%

Kweek 50% &
Light 50%

Garlic Oil &
Vitaminor

FINESSE

TIJDENS HET KWEEKSEIZOEN
JONGE DUIVEN TOT 3 WEKEN NA HET SPENEN

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.

Become a winner
on Natural-granen.com

‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
MAANDAG Kweek Kweek 50% &

Jonge Duiven 50%
Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

DINSDAG Kweek Kweek 50% &
Jonge Duiven 50%

Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

WOENSDAG Kweek Kweek 50% &
Jonge Duiven 50%

Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

DONDERDAG Kweek Kweek 50% &
Jonge Duiven 50%

Naturaline &
Aqua Care

VRIJDAG Kweek Kweek 50% &
Jonge Duiven 50%

Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

ZATERDAG Kweek Kweek 50% &
Jonge Duiven 50%

Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

ZONDAG Kweek Kweek 50% &
Jonge Duiven 50%

Naturaline &
Aqua Care

FINESSE

OPMERKING:  
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.
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JONGE DUIVEN
JONGE DUIVEN VANAF 3 WEKEN NA HET SPENEN EN TOT DE EERSTE WEDSTRIJDEN

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week. 

Become a winner
on Natural-granen.com

‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
MAANDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &

Aqua Care
X'tra Oil &
NutriPowder+

DINSDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

WOENSDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

DONDERDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &
Aqua Care

VRIJDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

ZATERDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

ZONDAG Jonge Duiven Jonge Duiven Naturaline &
Aqua Care

FINESSE

JONGE DUIVEN
TIJDENS HET VLUCHTSEIZOEN - TOT 300KM

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week. 

Become a winner
on Natural-granen.com

‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
ZONDAG
Aankomst

Sprint Kolombasol

MAANDAG Light Light Naturamine+ Garlic Oil &
Vitaminor

DINSDAG Light Light Naturaline &
Aqua Care

Performance 20

WOENSDAG Light Light Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+

DONDERDAG Light 50% &
Sprint 50%

Sprint Kolombavit

VRIJDAG Sprint Sprint 80% &
Wizard 20%

Naturaline             Garlic Oil &
NutriPowder+

ZATERDAG
Inkorving

Wizard

FINESSE

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN 
VLUCHTEN TUSSEN 300KM - 600KM (INKORVING OP VRIJDAG)

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week. 

Become a winner
on Natural-granen.com

 ‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
ZATERDAG
Aankomst

Sport Kolombasol X'tra Oil &
NutriPowder+

ZONDAG Light Light Naturamine+ &
Digestion Care

Performance 20

MAANDAG Light Light Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

DINSDAG Sport Sport Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

WOENSDAG Sport 80% &
Wizard 20%

Sport 80% &
Wizard 20%

Kolombavit & 
Bronchial Care

DONDERDAG Sport 80% &
Wizard 20%

Sport 80% &
Wizard 20%

Bronchial Care

VRIJDAG
Inkorving

Wizard X'tra Oil &
NutriPowder+

FINESSE

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
VLUCHTEN TOT 300KM

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week. 

Become a winner
on Natural-granen.com

‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
ZONDAG
Aankomst

Sprint Kolombasol X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

MAANDAG Light Light Naturamine+ &
Digestion Care

Performance 20

DINSDAG Sprint 50% &
Wizard 50%

Sprint 50% &
Wizard 50%

Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

WOENSDAG Sprint 50% &
Wizard 50%

Sprint 50% &
Wizard 50%

Naturaline &
Aqua Care

DONDERDAG Sprint 50% &
Wizard 50%

Sprint 50% &
Wizard 50%

Bronchial Care

VRIJDAG Sprint Sprint Bronchial Care

ZATERDAG
Inkorving

Sprint 2 uur voor inkorving Wizard tot verzadiging

FINESSE

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN 
VLUCHTEN TUSSEN 300KM - 600KM (INKORVING OP DONDERDAG)

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week. 

Become a winner
on Natural-granen.com

SPORTSEIZOEN ‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
ZATERDAG
Aankomst

Sport Kolombasol X'tra Oil &
NutriPowder+

ZONDAG Light Light Naturamine+ &
Digestion Care

Performance 20

MAANDAG Light Light Naturaline &
Aqua Care

Garlic Oil &
Vitaminor

DINSDAG Sport Sport Naturaline &
Aqua Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

WOENSDAG Sport 50% & 
Marathon 30% &
Wizard 20%

Sport 50% & 
Marathon 30% &
Wizard 20%

Kolombavit & 
Bronchial Care

DONDERDAG
Inkorving

Sport 50% & 
Marathon 30% &
Wizard 20%

Wizard Bronchial Care X'tra Oil &
NutriPowder+

FINESSE

OPMERKING:  
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.

OPMERKING:  
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.



Zwarte maïs zijn nieuw voor de FINESSE mengelingen, wat zeer 
ten gunstig is voor de gezondheid en prestatie van de duif. Donker 
gekleurde maïs zijn uitermate rijk aan anti-oxidanten die het vlotte 
herstel van inspanningen ten goede komen. 

Bordeaux maïs worden geïntroduceerd in de populaire MAXI 
mengelingen naast de gele Franse cribs maïs of de gele Argentijnse 
popcorn maïs en de oranje mais. Deze brengen niet enkel meer kleur 
maar ook meer intrinsieke kwaliteiten mee.

Labo-analyses staven deze cijfers : bordeaux en vooral zwarte 
maïs bevatten tot 350% meer van deze volledig natuurlijke 
gezondheidsbevorderende en -ondersteunende voedingsstoffen dan 
gewone maïs.

Uw duiven en uzelf kunnen er enkel maar wel bij varen!

Voordelen van bordeaux & zwarte maïs
• zijn bijzonder energierijk

• hebben een ideale eiwit-vetverhouding

• bevattten een grote hoeveelheid anti-oxidantia

Dit vertaalt zich in

• een betere weerstandopbouw

• een betere celbescherming

• en sneller herstellende spieren  
   na inspanning

En resulteert in

• gezondere duiven

• met een betere uithouding

• die beter presteren

Meer kleur brengt  
meer kwaliteit!
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TIJDENS HET RUI & RUST SEIZOEN
NA DE RUI TOT 10 DAGEN VOOR HET KOPPELEN

OPMERKING: 
Stel Natural Piksteen, Natural Hi-Calcium Grit en Natural Vitamineral vrij ter beschikking. Tweemaal per week verversen.

Become a winner
on Natural-granen.com

‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
MAANDAG Winter & Rust Winter & Rust Naturaline             

DINSDAG Winter & Rust Winter & Rust Aqua Care Garlic Oil &
Vitaminor

WOENSDAG Winter & Rust Winter & Rust Naturaline             

DONDERDAG Winter & Rust Winter & Rust Kolombavit

VRIJDAG Winter & Rust Winter & Rust Naturaline             X'tra Oil &
Vitaminor

ZATERDAG Winter & Rust Winter & Rust Aqua Care

ZONDAG Winter & Rust Winter & Rust Kolombavit

FINESSE

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN 
VLUCHTEN VAN MEER DAN 600KM (TWEEWEKELIJKS) 

Become a winner
on Natural-granen.com

 ‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
ZATERDAG
Aankomst

Sport Kolombasol X'tra Oil & 
NutriPowder+

ZONDAG Light Light Naturamine+ Performance 20

MAANDAG Light Light Naturamine+ & Digestion Care Garlic Oil & Vitaminor

DINSDAG Light Light Digestion Care Garlic Oil & Vitaminor 

WOENSDAG Light Light Naturaline & Aqua Care Performance 20

DONDERDAG Light Light Naturaline & Aqua Care

VRIJDAG Light Light Naturaline & Aqua Care

ZATERDAG Light 50% & 
Sport 50%

Light 50% & 
Sport 50%

Digestion Care

ZONDAG Sport Sport Naturamine+ & Digestion Care

MAANDAG Sport 50% & 
Marathon 50%              

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Kolombavit & 
Bronchial Care

X'tra Oil &
NutriPowder+ &
Vitaminor

DINSDAG Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Bronchial Care X'tra Oil &
NutriPowder+  &
Vitaminor

WOENSDAG
Inkorving

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

Sport 40% & 
Marathon 40% &
Wizard 20%

X'tra Oil &
NutriPowder+

OPMERKING: 
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week. 

FINESSE

TIJDENS HET RUI & RUST SEIZOEN
NA HET SPORTSEIZOEN TIJDENS DE RUI

OPMERKING: 
Stel Natural Piksteen, Natural Hi-Calcium Grit en Natural Vitamineral vrij ter beschikking. Tweemaal per week verversen.

Become a winner
on Natural-granen.com

 ‘S MORGENS ‘S AVONDS IN HET DRINKWATER OP HET VOEDER
MAANDAG Rui Rui Naturamine+ &

Aqua Care
Performance 20

DINSDAG Rui Rui Naturaline &
Choline Care 

Garlic Oil &
Vitaminor

WOENSDAG Rui Rui Naturaline &
Aqua Care

DONDERDAG Rui Rui Kolombavit Performance 20

VRIJDAG Rui Rui Naturamine+ &
Aqua Care

X'tra Oil &
Vitaminor

ZATERDAG Rui Rui Naturaline &
Choline Care 

Performance 20

ZONDAG Rui Rui Naturaline &
Aqua Care

FINESSE

OPMERKING:  
Stel steeds Picking Stone, Hi-Calcium Grit of Finesse Mineral Mix vrij ter beschikking. Ververs twee maal per week.
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Compleet assortiment mengelingen voor een aantrekkelijke 
prijs. Deze reeks speelt in op de bijzondere behoeften van het 
duivenlichaam tijdens de rui, de kweek en het sportseizoen. 

Natural MAXI mengelingen
• Ingrediënten van topkwaliteit
• Mengelingen voor een gemiddelde prijs
• 3M = drie soorten maïs

Mengelingen 

MAXI

Natural MAXI KWEEK 3M CRIBS 25 kg p. 23
Natural MAXI KWEEK 3M POPCORN 25 kg p. 23
Natural MAXI JONGE DUIVEN 3M CRIBS 25 kg p. 24
Natural MAXI JONGE DUIVEN 3M POPCORN 25 kg p. 24
Natural MAXI JONGE DUIVEN 25 kg p. 25
Natural MAXI SPORT 3M CRIBS 25 kg p. 26
Natural MAXI SPORT 3M POPCORN 25 kg p. 26
Natural MAXI RUI 3M CRIBS 25 kg p. 27
Natural MAXI RUI 3M POPCORN 25 kg p. 27
Natural MAXI DIGEST-1 25 kg p. 28
Natural MAXI DIGEST-2 20 kg p. 28
Natural STEENBERGEN 1  25 kg p. 29
Natural STEENBERGEN EXTRA BOOST 25 kg p. 29

Samenstelling
Maïs cribs 16%
Dari 10%
Erwten groen 10%
Maple peas 10%
Tarwe 10%
Erwten geel 10%
Kardi 7.5%
Milo 6%
Dunpeas 5%
Vitsen 3%
Maïs oranje 3%
Maïs bordeaux 3%
Kadjang Idjoe 1%
Zonnepitten gestreept 1%
Lijnzaad 1%
Mariëndistel 0.5%

Haver gepeld 0.5%
Kempzaad 0.5%
Koolzaad 0.5%
Linzen 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 15.20%
Ruw vet 4.90%
Ruwe as 2.20%
Ruwe celstof 6.60%
Koolhydraten 60.00%

Natural Maxi Kweek 3M Cribs
Een kweekmengeling boordevol proteïnen, met cribs en oranje maïs

25 KG Art. nr. 104072725• Rijk aan proteïnen
• Optimale verhouding van proteïnen, koolhydraten en vetten
• 3M = 3 soorten maïs

Natural Maxi Kweek 3M Popcorn
Een kweekmengeling boordevol proteïnen,  
met Argentijnse popcorn en oranje maïs

25 KG Art. nr. 105515725• Rijk aan proteïnen
• Optimale verhouding van proteïnen, koolhydraten en vetten
• 3M = 3 soorten maïs

Samenstelling
Maïs popcorn 16%
Dari 10%
Erwten groen 10%
Maple peas 10%
Tarwe 10%
Erwten geel 10%
Kardi 7.5%
Milo 6%
Dunpeas 5%
Maïs oranje 3%
Maïs bordeaux 3%
Vitsen 3%
Zonnepitten gestreept 1.5%
Kadjang Idjoe 1.5%
Lijnzaad 1%
Kempzaad 0.5%

Koolzaad 0.5%
Haver gepeld 0.5%
Linzen 0.5%
Mariëndistel 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 15.10%
Ruw vet 4.90%
Ruwe as 2.30%
Ruwe celstof 6.10%
Koolhydraten 60.00%



Samenstelling 
Maïs cribs 25%
Dari 10%
Erwten groen 10%
Tarwe 10%
Kardi 10%
Milo 8%
Erwten geel 5%
Maple peas 4.5%
Dunpeas 4.5%
Maïs oranje 3.5%
Maïs bordeaux 3.5%
Vitsen 1.5%
Lijnzaad 1%
Mariëndistel 0.5%
Haver gepeld 0.5%
Kempzaad 0.5%

Koolzaad 0.5%
Linzen 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.30%
Ruw vet 5.50%
Ruwe as 2.00%
Ruwe celstof 6.60%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Maïs popcorn 25%
Dari 10%
Kardi 10%
Erwten groen 10%
Tarwe 10%
Milo 8%
Erwten geel 5%
Maple peas 4.5%
Dunpeas 4.5%
Maïs oranje 3.5%
Maïs bordeaux 3.5%
Vitsen 1.5%
Lijnzaad 1%
Mariëndistel 0.5%
Haver gepeld 0.5%
Kempzaad 0.5%

Koolzaad 0.5%
Linzen 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.10%
Ruw vet 5.40%
Ruwe as 2.00%
Ruwe celstof 6.40%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Maple peas 25%
Erwten geel 25%
Dari 15%
Tarwe 13%
Kardi 7.5%
Milo 5%
Vitsen 5%
Lijnzaad 1%
Mariëndistel 0.5%
Haver gepeld 0.5%
Kempzaad 0.5%
Koolzaad 0.5%
Linzen 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 17.90%
Ruw vet 4.10%
Ruwe as 2.50%
Ruwe celstof 6.70%
Koolhydraten 55.00%
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25 KG Art. nr. 105101725 

25 KG Art. nr. 105539725

• Rijk aan koolhydraten
• Optimale verhouding van koolhydraten, vetten en proteïnen
• 3M = 3 soorten maïs

Natural Maxi Jonge Duiven 3M Cribs
Een sportmengeling voor jonge duiven, met cribs en oranje maïs

Natural Maxi Jonge Duiven 3M Popcorn
Een sportmengeling voor jonge duiven, met Argentijnse popcorn en oranje maïs

• Rijk aan koolhydraten
• Optimale verhouding van koolhydraten, vetten en proteïnen
• 3M = 3 soorten maïs

Natural Maxi Jonge Duiven
Een mengeling voor jonge vogels en voor de kweek- en speenperiode, zonder maïs

25 KG Art. nr. 100009725• Rijk aan proteïnen
• > 50 % proteïnedragers
• Geen maïs



Samenstelling
Maïs cribs 25%
Kardi 10%
Maple peas 8%
Dari wit 7%
Tarwe 7%
Milo 6%
Erwten groen 5%
Erwten geel 5%
Maïs oranje 5%
Maïs bordeaux 5%
Dunpeas 4%
Vitsen 4%
Rijst paddy 4%
Haver gepeld 2%
Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%
Millet geel 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.20%
Ruw vet 5.60%
Ruwe as 2.20%
Ruwe celstof 6.60%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Maïs popcorn 25%
Kardi 11%
Tarwe 10%
Dari 7.5%
Erwten groen 5%
Milo 5%
Erwten geel 5%
Maïs oranje 5%
Maïs bordeaux 5%
Maple peas 4.5%
Dunpeas 4.5%
Zonnepitten gestreept 3.5%
Rijst paddy 2%
Kadjang Idjoe 1.5%
Vitsen 1.5%
Lijnzaad 1%

Mariëndistel 0.5%
Kempzaad 0.5%
Koolzaad 0.5%
Linzen 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 12.70%
Ruw vet 6.60%
Ruwe as 2.10%
Ruwe celstof 7.70%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Maïs cribs 13%
Dari 10%
Tarwe 9%
Erwten groen 8%
Milo 8%
Kardi 7.5%
Erwten geel 7%
Gerst 5%
Vitsen 5%
Maïs oranje 4%
Maïs bordeaux 4%
Rijst paddy 3%
Maple peas 2.5%
Lijnzaad 2.5%
Dunpeas 2%
Koolzaad 2%

Millet geel 2%
Kadjang Idjoe 1%
Zonnepitten gestreept 1%
Haver gepeld 1%
Kanariezaad 1%
Mariëndistel 0.5%
Kempzaad 0.5%
Linzen 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.10%
Ruw vet 6.20%
Ruwe as 2.30%
Ruwe celstof 6.70%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Maïs popcorn 13%
Dari 10%
Tarwe 9%
Erwten groen 8%
Milo 8%
Kardi 7.5%
Erwten geel 7%
Gerst 5%
Vitsen 5%
Maïs oranje 4%
Maïs bordeaux 4%
Rijst paddy 3%
Maple peas 2.5%
Lijnzaad 2.5%
Dunpeas 2%

Koolzaad 2%
Millet geel 2%
Kadjang Idjoe 1%
Zonnepitten gestreept 1%
Haver gepeld 1%
Kanariezaad 1%
Kempzaad 0.5%
Mariëndistel 0.5%
Linzen 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.00%
Ruw vet 6.20%
Ruwe as 2.30%
Ruwe celstof 6.60%
Koolhydraten 60.00%
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25 KG Art. nr. 105103725• Rijk aan koolhydraten
• Optimale verhouding van koolhydraten, vetten en proteïnen
• 3M = 3 soorten maïs

Natural Maxi Sport 3M Cribs
Een mengeling voor weduwnaars op langeafstandsvluchten, met cribs en oranje maïs

25 KG Art. nr. 105102725• Rijk aan koolhydraten
• Optimale verhouding van koolhydraten, vetten en proteïnen
• 3M = 3 soorten maïs

Natural Maxi Sport 3M Popcorn
Een sportmengeling voor weduwnaars, met Argentijnse popcorn en oranje maïs

Natural Maxi Rui 3M Cribs
Een uiterst gevarieerde mengeling voor de rui, rijk aan kleine zaden,  
met cribs en oranje maïs
• Rijk aan koolhydraten
• Optimale verhouding van koolhydraten, vetten en proteïnen
• 3M = 3 soorten maïs

25 KG Art. nr. 105074725

Natural Maxi Rui 3M Popcorn
Een uiterst gevarieerde mengeling voor de rui, rijk aan kleine zaden, met 
Argentijnse popcorn en oranje maïs
• Rijk aan koolhydraten
• Optimale verhouding van koolhydraten, vetten en proteïnen
• 3M = 3 soorten maïs

25 KG Art. nr. 105534725



Samenstelling
Maïs cribs 13.5%
Kardi 13%
Dari wit 13%
Rijst paddy 9%
Tarwe 8.5%
Maïs popcorn 5.5%
Erwten groen 5%
Maple peas 5%
Milo 5%
Erwten geel 5%
Dunpeas 3%
Vitsen 2.5%
Maïs oranje 2%
Maïs bordeaux 2%
Zonnepitten gestreept 2%
Kadjang Idjoe 2%

Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%
Millet geel 1%
Kanariezaad 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.10%
Ruw vet 6.60%
Ruwe as 2.40%
Ruwe celstof 8.50%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Maïs cribs
Dari
Rijst paddy
Kardi
Tarwe
Maïs bordeaux
Gerst
Kadjang Idjoe
Milo
Boekweit
Koolzaad
Lijnzaad
Linzen
Millet geel
Breukrijst

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 10.4%
Ruw vet 6.4%
Ruwe celstof 8.8%
Ruwe celstof 2.4%
Koolhydraten 60%

Samenstelling
Kardi 20%
Maïs popcorn 18%
Dari 17%
Rijst paddy 15%
Maïs cribs 8%
Milo 5%
Tarwe 5%
Maïs oranje 3%
Maïs bordeaux 3%
Kadjang Idjoe 2%
Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%
Millet geel 1%
Kanariezaad 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 10.30%
Ruw vet 7.90%
Ruwe as 2.30%
Ruwe celstof 9.90%
Koolhydraten 60.00%

Samenstelling
Dari
Kardi
Maïs popcorn
Maïs bordeaux
Zonnepitten gestreept
Soya getoast
Haver gepeld
Maïs cribs
Tarwe wit
Maple peas
Kempzaad
Breukrijst
Linzen
Kadjang Idjoe
Koolzaad
Millet geel

Rijst paddy
Vitsen
Mariëndistel
Lijnzaad

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.5%
Ruw vet 12.7%
Ruwe celstof 8.9%
Ruwe as 2.6%
Koolhydraten 50%
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25 KG Art. nr. 105394725 25 KG Art. nr. 107730725• Rijk aan proteïnen
• Minder verspilling

• Stefan Steenbergen gebruikt tijdens het sportseizoen uitsluitend 
de Natural Maxi Steenbergen I en Natural Maxi Steenbergen Extra 
Boost, gevoerd aan zowel jaarlingen als senior duiven. 

Natural Maxi Digest-1
Een mengeling voor jonge duiven en voor de kweek- en speenperiode,  
met Argentijnse popcorn en oranje maïs

Natural Maxi Steenbergen 1
Een lange afstand race mengeling, met cribs en 
bordeaux-maïs

20 KG Art. nr. 105065720 25 KG Art. nr. 107731725• Laag proteïnegehalte
• Rijk aan koolhydraten en vetten

• Stefan Steenbergen gebruikt tijdens het sportseizoen uitsluitend de 
Natural Maxi Steenbergen I en Natural Maxi Steenbergen Extra Boost. 

Natural Maxi Digest-2
Een sportmengeling met een laag proteïnegehalte en een hoog vetgehalte,  
met Argentijnse popcorn en oranje maïs

Natural Maxi Steenbergen Extra Boost
Een lange afstand race mengeling, met cribs en bordeaux-maïs
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Mengelingen 

SPECIAL
Voeder de Natural SPECIAL mengelingen wanneer de 
voedingsbehoeften van uw duiven kunnen veranderen 
tijdens de sport-, rui-, winter- of kweekperiode.

Het Natural SPECIAL assortiment is bedoeld voor gebruik 
in combinatie met de mengelingen uit de assortimenten 
Natural MAXI, SELECT en BUDGET.

Natural SPECIAL mengelingen 
• Bevatten veel verschillende kleine zaden en granen
• Kunnen worden gecombineerd met de mengelingen uit 

de assortimenten Natural MAXI, SELECT en BUDGET
• Om mengelingen aan te vullen bij veranderende 

behoeften

Natural SPECIAL ENERGY 20 kg p. 32
Natural SPECIAL ZUIVERING CONTINENTAL 25 kg p. 32
Natural SPECIAL ZUIVERING 25 kg p. 33
Natural SPECIAL KLEINZAAD 20 kg p. 33



Samenstelling
Kardi 32%
Dari 30%
Tarwe 7%
Boekweit 5%
Milo 5%
Rijst paddy 5%
Koolzaad 4%
Lijnzaad 4%
Millet geel 4%
Kanariezaad 4%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 12.36%
Ruw vet 13.55%
Ruwe as 2.55%
Ruwe celstof 13.29%
Koolhydraten 47.20%

Samenstelling
Gerst 40%
Tarwe 20%
Kardi 10%
Dari 10%
Rijst paddy 10%
Milo 5%
Haver gepeld 1%
Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%
Millet geel 1%
Kanariezaad 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 10.89%
Ruw vet 5.45%
Ruwe as 2.28%
Ruwe celstof 7.16%
Koolhydraten 61.12%

Samenstelling
Gerst 40%
Tarwe 33%
Kardi 10%
Dari 8%
Milo 4%
Haver gepeld 1%
Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%
Millet geel 1%
Kanariezaad 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 11.33%
Ruw vet 5.32%
Ruwe as 2.03%
Ruwe celstof 6.40%
Koolhydraten 61.68%

Samenstelling
Koolzaad 20%
Breukrijst 20%
Millet geel 13%
Haver gepeld 12%
Kardi 10%
Kempzaad 10%
Lijnzaad 10%
Kanariezaad 5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.99%
Ruw vet 19.58%
Ruwe as 2.90%
Ruwe celstof 9.32%
Koolhydraten 43.06%
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Natural Special Energy
Een energiebom die rijk is aan vetstoffen

20 KG Art. nr. 104057720• Rijk aan vetten en vezels
• Licht verteerbaar
• Geen gerst

25 KG Art. nr. 105104725• Rijk aan koolhydraten
• Met 15 % sorghum
• Herstelt de balans in de spijsvertering

Natural Special Zuivering
Een licht verteerbare, vezelrijke mengeling om te voederen  
wanneer de duif herstelt tijdens de rustperiode

Natural Special Zuivering Continental
Een licht verteerbare, vezelrijke mengeling om te voederen  
wanneer de duif herstelt tijdens de rustperiode

25 KG Art. nr. 100007725• Rijk aan koolhydraten
• Licht verteerbaar
• Herstelt de balans in de spijsvertering

20 KG Art. nr. 100517720• Rijk aan koolhydraten
• Ideaal bij het trainen
• Met mate te voederen

Natural Special Kleinzaad
Een mengeling van kleine zaden, ook bekend als 'trapping mixture'  
of 'sneaky mixture'
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Mengeling 

SELECT
Mengelingen 

FIRST CHOICE

20 KG  Art. nr. 105404720

Natural First Choice All Year
25 KG  Art. nr. 105407725• Ideaal voor duiven in volière en als basismengeling.

• Rijk aan koolhydraten, beperkt in proteine en vet.
• Prima ratio prijs – kwaliteit.

Samenstelling
Maïs gedroogd 27%
Tarwe 16%
Milo 14%
Erwten groen 9.5%
Dari 9%
Gerst 7.5%
Erwten geel 7%
Kardi 6%
Dunpeas 3%
Zonnepitten gestreept 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 12.20%
Ruw vet 4.1%
Ruwe celstof 5.1%
Ruwe as 1.9%
Koolhydraten 65%

Mengelingen met goede prijs-kwaliteitsverhouding

Een gamma basismengelingen voor zowel het ganse 
jaar door als specifiek voor kweek, sport of rui.

Natural FIRST CHOICE ALL YEAR 25 kg p. 35
Natural FIRST CHOICE ZONDER GERST 25 kg p. 36
Natural FIRST CHOICE LIMITED EDITION 25 kg p. 36
Natural FIRST CHOICE KWEEK & JONGE DUIVEN 25 kg p. 36
Natural FIRST CHOICE KWEEK & SPORT 25 kg p. 37
Natural FIRST CHOICE KWEEK & RUI 25 kg p. 37

Samenstelling
Tarwe 20.5%
Maïs gedroogd 18.5%
Milo 14.5%
Erwten groen 10%
Erwten geel 9%
Kardi 7.5%
Maïs oranje 7%
Dari wit 5%
Dunpeas 4%
Dari 2.5%
Zonnepitten gestreept 1.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.36%
Ruw vet 4.63%
Ruwe as 1.98%
Ruwe celstof 5.66%
Koolhydraten 61.14%

Natural Select Standard
Een goed gevarieerde mengeling voor alle seizoenen met een voordelige prijs
• De mengeling met de beste prijs-kwaliteitverhouding
• Goed gevarieerde mengeling
• Mengeling van goede kwaliteit
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Natural First Choice Zonder Gerst Natural First Choice Kweek & Sport

Natural First Choice Kweek & Rui

Natural First Choice Limited Edition

Natural First Choice Kweek & Jonge Duiven

25 KG  Art. nr. 105032725 25 KG  Art. nr. 100029725

25 KG  Art. nr. 100030725

25 KG  Art. nr. 105462725

25 KG  Art. nr. 105409725

• Ideaal voor duiven in volière en als basismengeling.
• Zonder gerst voor een complete opname.
• Prima ratio prijs – kwaliteit.

• Basisgraanmengeling voor tijdens zowel kweek- als vluchtseizoen.
• Optimale verhouding proteïne-vetgehalte voor prima conditie.
• Prima ratio prijs – kwaliteit.

• Basisgraanmengeling voor tijdens zowel kweek- als ruiseizoen.
• Optimale verhouding proteine-koolhydraten voor vlotte rui.
• Prima ratio prijs – kwaliteit.

• Basis mengeling, ideaal het ganse jaar door.
• Rijke variatie aan ingrediënten.
• Prima ratio prijs – kwaliteit.

• Basisgraanmengeling voor tijdens kweekseizoen als ook voor de 
jonge duiven.

• Optimaal eiwitgehalte voor prima kweek.
• Prima ratio prijs – kwaliteit.

Samenstelling
Maïs gedroogd 25%
Tarwe 21%
Milo 20%
Erwten geel 15%
Kardi 5%
Dari 5%
Erwten groen 5%
Dunpeas 3%
Zonnepitten gestreept 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 12.5%
Ruw vet 3.90%
Ruwe celstof 4.70%
Ruwe as 1.8%
Koolhydraten 65.00%

Samenstelling
Maïs gedroogd 21%
Milo 14%
Tarwe 14%
Erwten geel 14%
Erwten groen 11%
Dari 10%
Kardi 5.5%
Dunpeas 5%
Zonnepitten gestreept 3%
Haver gepeld 0.5%
Koolzaad 0.5%
Lijnzaad 0.5%
Millet geel 0.5%
Kanariezaad 0.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.00%
Ruw vet 4.7%
Ruwe celstof 5.7%
Ruwe as 2%
Koolhydraten 60%

Samenstelling
Maïs gedroogd 26%
Milo 14%
Tarwe 14%
Erwten geel 10%
Dari 8%
Gerst 8%
Erwten groen 5%
Dunpeas 5%
Zonnepitten gestreept 3.5%
Kardi 2.5%
Haver gepeld 1%
Koolzaad 1%
Lijnzaad 1%
Millet geel 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 12.7%
Ruw vet 4.7%
Ruwe celstof 4.8%
Ruwe as 1.9%
Koolhydraten 65%

Samenstelling
Maïs gedroogd 20%
Tarwe 20%
Variety mix 20%
Milo 16%
Erwten geel 6%
Erwten groen 4%
Maïs oranje 4%
Dari 3%
Dunpeas 1%
Maple peas 1%
Zonnepitten gestreept 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 11.78%
Ruw vet 3.08%
Ruwe as 1.77%
Ruwe celstof 3.48%
Koolhydraten 65.59%

Samenstelling
Maïs gedroogd 22.5%
Milo 15%
Tarwe 15%
Erwten geel 15%
Dari 10%
Erwten groen 10%
Dunpeas 7.5%
Kardi 2.5%
Zonnepitten gestreept 2.5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.8%
Ruw vet 3.6%
Ruwe celstof 4.7%
Ruwe as 2%
Koolhydraten 65%
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Mixtures 

SHOW
Sierduiven

Natural Sierduivenmengeling met kleine mais

Natural Sierduivenmengeling zonder maïs

Natural Sierduiven zonder maïs light

Natural Sierduivenmengeling zonder maïs-milo

20 KG  Art. nr. 104080720

20 KG  Art. nr. 100018720

20 KG  Art. nr. 105096720

20 KG  Art. nr. 104082720

• Onderhoudsmengeling met maïs, geschikt voor alle sierduivenrassen.
• All round mengeling voor een evenwichtige voeding & goede 

gezondheid.

• Onderhoudsmengeling zonder maïs, geschikt voor alle 
sierduivenrassen.

• Uitermate geschikt voor sierduiven met lichtgekleurde oogranden 
en lichtgekleurde snavels - de afwezigheid van maïs (betacaroteen) 
voorkomt deze verkleuring.

• Onderhoudsmengeling zonder maïs, geschikt voor alle 
sierduivenrassen.

• Aangeraden specifiek voor tentoonstellingsduiven die beter gebaat 
zijn met een licht dieet.

• Onderhoudsmengeling zonder maïs of milo, geschikt voor alle 
sierduivenrassen.

• Specifiek afgestemd op alle behoeften van kortsnavelige 
sierduiven. Met veel kleine granen en zaden om de 
opneembaarheid te vergemakkelijken.

Samenstelling
Tarwe 20%
Maïs popcorn 14%
Milo 14%
Vitsen 10%
Haver gepeld 8%
Erwten geel 7%
Erwten groen klein 7%
Kardi 5%
Dari 5%
Gerst 4%
Zonnepitten gepeld 4%
Lijnzaad 2%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 14.1%
Ruw vet 5.3%
Ruwe celstof 5.5%
Ruwe as 2%
Koolhydraten 60%

Samenstelling
Dari 20%
Tarwe 20%
Kardi 10%
Milo 10%
Vitsen 10%
Erwten geel 10%
Erwten groen klein 10%
Gerst 5%
Rijst paddy 5%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 15.2%
Ruw vet 4.1%
Ruwe celstof 6.7%
Ruwe as 2.3%
Koolhydraten 60%

Samenstelling
Dari 20%
Tarwe 20%
Milo 14%
Kardi 8%
Erwten groen klein 8%
Gerst 5%
Vitsen 5%
Haver gepeld 4%
Rijst paddy 4%
Boekweit 3%
Lijnzaad 3%

Zonnepitten gestreept 3%
Raapzaad 1%
Millet geel 1%
Kanariezaad 1%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 13.4%
Ruw vet 6.3%
Ruwe celstof 6.9%
Ruwe as 2.2%
Koolhydraten 60%

Samenstelling
Tarwe 20%
Dari 15%
Erwten groen klein 15%
Gerst 10%
Erwten geel 10%
Vitsen 9%
Kardi 5%
Raapzaad 4%
Lijnzaad 4%

Millet geel 4%
Kanariezaad 4%

Analytische bestanddelen
Ruw eiwit 16.8%
Ruw vet 5.9%
Ruwe celstof 5.9%
Ruwe as 2.5%
Koolhydraten 55%

Sierduiven heb je in alle maten en soorten. Het is aangewezen om 
een goed voer te kiezen zowel in functie van de aard van de sierduif 
als de gewenste activiteit.

Uiteraard zijn er verschillende behoeften volgens het seizoen. 
Tijdens de kweek en de rui is de nood aan eiwitten hoger dan tijdens 
de rest van het jaar.

Ook zal een tentoonstellingsduif meer baat hebben met een lichtere 
voeding dan een prestatieduif zoals een tuimelaar die een meer 
energetische voeding nodig heeft.



BIJPRODUCTEN

In dit gedeelte vindt u meer informatie over onze bijproducten. Die helpen de 
voeding en hygiëne van wedstrijdduiven te verbeteren. Deze oplossingen zijn 
het resultaat van onze jarenlange ervaring als duivenliefhebbers en een ver 
doorgedreven specialisatie.

Daarom is het aantal producten beperkt. We willen namelijk alleen nuttige en 
waardevolle producten aanbieden waar we volledig achter staan.

We hebben onze bijproducten verdeeld in drie categorieën:  
ESSENTIAL, GEZONDHEID en HYGIËNE.

Al onze producten worden uitvoerig getest in het Descheemaecker Pigeon Center 
en in de hokken van de duivenliefhebbers onder onze medewerkers.  
De bijproducten van Natural zijn uw vertrouwen meer dan waard.

ESSENTIAL
Producten 

Natural FINESSE MINERAL MIX p. 42
Natural HI-CALCIUM GRIT p. 43
Natural HI-CALCIUM GRIT + Anijs p. 43
Natural ROODSTEEN p. 44
Natural KLEINZAAD p. 45
Natural PIKSTEEN p. 46
Natural PIKPOT p. 47
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Natural Finesse Mineral Mix
Totaalpakket mineralen

Natural Finesse Mineral Mix is een mineraalvoeder voor duiven. 
Het bevat een 'totaalpakket' aan mineralen in één product. 
Deze unieke mineralenmengeling bevat heel wat verschillende ingrediënten van 
natuurlijke oorsprong, aangevuld met kleine zaden,  eivoer en Natural Vitamineral. 
Gezuiverde houtskool bevordert de spijsvertering en absorbeert eventuele ongewenste 
stoffen uit de darmen.

Natural Hi-Calcium Grit (+ Anijs)
Mengeling van roodsteen, zeeschelpen, oestergrit en silex

Natural Hi-Calcium Grit is een mengeling van roodsteen, 
zeeschelpen, oestergrit en silex. Het bevat geen 
eetlustopwekkende stoffen.

De bestanddelen zijn essentieel voor een optimale spijsvertering en zorgen ervoor 
dat de granen beter worden gemalen in de spiermaag van de duif, zodat alle 
voedingsstoffen perfect worden opgenomen.

De stukjes roodsteen, oestergrit en fragmenten van zeeschelpen leveren de nodige 
mineralen en spoorelementen.

Natural Hi-Calcium Grit wordt tot meer dan 200 °C verhit om alle schadelijke micro-
organismen te doden.

Ook verkrijgbaar: Natural Hi-Calcium Grit (+ Anijs) in 3 of 20 KG

Gebruiksinstructies
Zorg ervoor dat de Natural Hi-Calcium 
Grit (+ Anijs) op elk moment klaarstaat 
in het hok, zodat de duiven ervan 
kunnen eten wanneer ze er behoefte aan 
hebben.

 5 KG Art. nr. 201105

 20 KG Art. nr. 201090

 Grit 
 3 KG  Art. nr. 200037

 20 KG  Art. nr. 200038

 Grit + Anijs 
 3 KG  Art. nr. 200338

 20 KG  Art. nr. 200340
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Natural Roodsteen
Rijk aan mineralen en spoorelementen

De Natural Roodsteen is rijk aan mineralen en 
spoorelementen. Duiven vinden het geweldig om 
erin te pikken.

De Natural Roodsteen is gemaakt van klei die in een speciale oven 
wordt gebakken bij zeer hoge temperaturen (meer dan 1000 °C) 
en daarna wordt gemalen.

Natural Roodsteen is ook een van de componenten van 
Natural Hi-Calcium Grit, dat bestaat uit oesterschelpen, silex en 
roodsteen. Duivinnen hebben hier voor en na het leggen een 
grote behoefte aan.

De Natural Roodsteen is een 100 % natuurlijk product dat geen 
eetlustopwekkende stoffen bevat.

Gebruiksinstructies
Zorg ervoor dat de Natural Roodsteen 
op elk moment beschikbaar is in het 
hok, zodat de duiven ervan kunnen 
eten wanneer ze er behoefte aan 
hebben.

Natural Kleinzaad
Een mengeling van gierst, lijnzaad, koolzaad, gepelde haver, 
rijst, hennepzaad* en kanariezaad

Wij zijn ervan overtuigd dat kleinzaad, wanneer het met mate 
wordt gegeven, de duif helpt haar vorm te behouden.

Sommige duivenliefhebbers beweren dat kleinzaad duiven te sterk stimuleert en zo 
de periode verkort waarin ze in topvorm zijn voor wedvluchten.

Wij zijn er daarentegen van overtuigd dat kleinzaad, wanneer het met mate wordt 
gegeven, de duif helpt haar vorm te behouden. Het is namelijk een energierijk 
voedingssupplement dat de vorm van de duif op verschillende vlakken kan 
verbeteren.

Als weduwnaars na hun ochtend- en avondtraining een snufje kleinzaad terugvinden 
in hun nestbak, zullen ze sneller terugkomen.

Ook beschikbaar in grootverpakking. Zie pagina 27.
*waar hennepzaad toegelaten is.

Gebruiksinstructies
Met een kleine theelepel kleinzaad per 
dag per duif tijdens het sportseizoen 
verbetert u de conditie van de duiven 
en zijn ze beter bestand tegen 
temperatuurschommelingen.

 1,5 KG Art. nr. 100517765

 3 KG Art. nr. 200069

 20 KG Art. nr. 201063
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Natural Piksteen
Een stukje veld in het duivenhok

De Natural Piksteen is gemaakt van een tiental natuurlijke 
ingrediënten. Hij bevat klei, magnesium, grit, roodsteen, 
oesterschelpen, maagkiezel en meer.

Natural Piksteen is een belangrijk bijproduct dat de duif voorziet van natuurlijke 
mineralen en oligo-elementen. Natural Piksteen bevat geen eetlustopwekkende 
stoffen en zorgt ervoor dat de duif haar natuurlijke gewoonten kan uitoefenen.

De duiven zullen er alleen in pikken wanneer ze hier echt behoefte aan hebben, zoals 
tijdens het kweekseizoen, na een wedvlucht of tijdens de rui.

In de loop der jaren is Natural Piksteen een begrip geworden in de voeding voor 
wedstrijdduiven. Het product wordt verkocht in meer dan veertig landen.

Meer dan een kwart miljoen duivenliefhebbers geven hun duiven Natural Piksteen. 
Het is met voorsprong de meest verkochte piksteen voor wedstrijdduiven ter wereld.

Er wordt elke week een nieuwe lading Natural Pikstenen gemaakt. Ze zijn 
onontbeerlijk in de voeding van de moderne wedstrijdduif.

Natural Pikpot
Een stukje veld in het duivenhok

De Natural Pikpot bevat ongeveer dezelfde ingrediënten als de 
populaire Natural Piksteen.

De Natural Pikpot is perfect voor duivenliefhebbers die de voorkeur geven aan een 
geconcentreerde piksteen in een stenen potje. Net zoals de Natural Piksteen levert 
de Natural Pikpot een belangrijke dosis mineralen en spoorelementen.

De Natural Pikpot is gemaakt van natuurlijke producten en bevat geen 
eetlustopwekkende stoffen.

 620 G Art. nr. 200046

 6 x 620 G Art. nr. 200047  400 G Art. nr. 200063

Gebruiksinstructies
Dit product moet het hele jaar door ter 
beschikking staan van de duiven.

Gebruiksinstructies
Dit product moet het hele jaar door ter 
beschikking staan van de duiven.
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Natural Naturaline
Geconcentreerd extract van zorgvuldig 
geselecteerde planten en groenten

De planten- en groentecomponenten in Natural Naturaline zijn 
met de grootste zorg geselecteerd wegens hun gunstige effect 
op het ademhalings- en spijsverteringsstelsel en de urinewegen.

Natural Naturaline is een aftreksel van ongeveer veertien zorgvuldig geselecteerde 
planten en groenten. Dit product bevat ook elementen die de algemene weerstand 
van de duif bevorderen. Boven op de actieve ingrediënten bevat dit aftreksel heel 
wat andere stoffen die helpen bij de specifieke werking van de behandelingen, omdat 
ze de opname door het spijsverteringssysteem kunnen versnellen of vertragen.

Natural Naturaline houdt de pH-waarden op een natuurlijke manier op peil. De 
planten- en groentecomponenten in Natural Naturaline zijn met de grootste 
zorg geselecteerd wegens hun gunstige effect op het ademhalings- en 
spijsverteringsstelsel en de urinewegen.

Daarom hebben duiven die regelmatig Natural Naturaline toegediend krijgen via hun 
drinkwater een roze huid: dit toont aan dat hun bloed zuiver en vrij van gifstoffen is. 
Hun veren gaan glanzen en worden bijzonder zacht. Bovendien wordt de kleur van 
hun ogen feller en gaan hun ogen schitteren.

Deze uiterlijke tekenen geven aan dat de duif kerngezond is, wat betekent dat ze 
beter bestand is tegen ziekten en dat ze beter presteert.

Gebruiksinstructies
Wij raden Natural Naturaline in het bijzonder aan tijdens het 
sportseizoen, tijdens de rui en bij waterige stoelgang veroorzaakt door 
adenovirose of paramyxovirose.

DOSERING
Twee tot vier theelepels Natural Naturaline per liter drinkwater.

ONDERHOUDSSCHEMA

SPORTSEIZOEN
Meng Natural Naturaline gedurende tien dagen met het drinkwater 
aan het begin van het sportseizoen. Doe dit daarna twee keer per week 
zodra de vogels thuiskomen na een vlucht.

RUI
Eén of twee dagen per week.

BIJ WATERACHTIGE DIARREE
Veroorzaakt door adenovirose of paramyxovirose: meng Natural 
Naturaline elke dag met het drinkwater tot de symptomen verdwijnen.

RECENT GESPEENDE JONGE VOGELS
Meng Natural Naturaline tien dagen lang met het drinkwater.

 1 L Art. nr. 201000
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Natural Electrolit
Een mengeling van elektrolyten en glucose  
voor een snel herstel na de vlucht

Natural Kolombasol
Energiedrank met extra mineralen, sporenelementen  
en noodzakelijke amino-zuren

Het is erg belangrijk om uw duiven Natural Electrolit te geven 
wanneer ze thuiskomen van een wedvlucht.

De verhoogde stofwisseling en de zware inspanningen die de duif levert tijdens het 
vliegen, zorgen voor heel wat afvalstoffen. Om het ureum, het urine- en fosforzuur, en 
het melk- en koolzuur af te voeren, verbruikt het lichaam voornamelijk natriumionen. Dit 
afvoerproces is dus afhankelijk van de hoeveelheid natriumionen die de duif opneemt. 
Tijdens de vlucht verliest de duif ook veel lichaamsvocht. Om deze redenen is het 
belangrijk om uw duiven Natural Electrolit te geven wanneer ze thuiskomen van een 
wedvlucht.
Deze energiedrank compenseert het vochtverlies doeltreffend, brengt de hoeveelheid 
elektrolyten weer op peil en herstelt geleidelijk het zuur-base-evenwicht. Het product 
verhoogt ook meteen de energietoevoer (glucose), waardoor de herstelperiode 
opmerkelijk korter wordt.
Ziektes zoals adenovirose en paramyxovirose veroorzaken diarree, waardoor de duif veel 
mineralen en vocht kan verliezen. Natural Electrolit voorkomt uitdroging door diarree en 
versnelt het herstel van een zieke duif.

U kunt Natural Electrolit ook mengen met Natural Thee en Natural Naturaline.

Een snelle recuperatie na een vlucht of intense training door het 
afvoeren van afvalstoffen en het aanvullen van de verbruikte 
mineralen. 

Sportieve inspanningen wegen zwaar op het gestel van een duif. Na thuiskomst 
is deze gebaat met een versnelde aanbrengen van de nodige voedingsstoffen 
met extra suikers en mineralen. Het vochtverlies dient op een gebalanceerde 
wijze gecompenseerd zonder dat dit leidt tot extra verlies van voedingsstoffen of 
sporenelementen.  
Natural Kolombasol zorgt voor een vlotte recuperatie en volledig herstel na elke 
inspanning - cruciaal voor prestaties op langere termijn.
Met L-carnitine voor een optimale vetverbranding, energietoevoer en ter 
voorkoming van spierverzuring.
Ideaal voor verzwakte duiven ter voorkoming van uitdroging door diarree.
Tevens een welkome aanvulling voor kweekduiven, die deze elektrolyten 
broodnodig hebben om het verlies van mineralen bij de ei-leg te compenseren.

240 G Art. nr. 200061

750 G Art. nr. 201020 500 ML Art. nr. 202380

Gebruiksinstructies

DOSERING
• Verpakking van 240 g: 1 zakje Electrolit per liter drinkwater.
• Verpakking van 750 g: 1 maatlepel Electrolit per liter drinkwater.

ONDERHOUDSSCHEMA

BIJ THUISKOMST VAN EEN WEDVLUCHT
Meng Natural Electrolit met het drinkwater en 
laat dit ter beschikking staan van de duif tot na 
het avondmaal.

DE DAG VAN DE INKORVING
De duiven die deelnemen aan  
fond- en grote fondvluchten, zijn meerdere 
dagen en nachten onafgebroken onderweg.
Het is zeer belangrijk dat deze duiven 
voldoende elektrolyten (lichaamszouten) 
hebben opgenomen wanneer ze worden 
ingekorfd. Daarom raden wij aan Natural 
Electrolit in het drinkwater te mengen op de 
dag van de inkorving.

BIJ ERNSTIGE, WATERACHTIGE DIARREE
Geef Natural Electrolit tot de ontlasting weer normaal is.

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
15 ml per liter drinkwater.

PERIODE
•  Start altijd met een kuur 2 tot 3 dagen per week. 
•  Tijdens periodes van kweek te verhogen tot 25 ml en ook bij 

overmatige consumptie van mineralen of periodes met dunne mest. 
•  Tijdens het sportseizoen bij thuiskomst en na een vlucht ook de 

daaropvolgende dag eveneens verhogen tot 25 ml.
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Natural Lookolie
Voor een betere conditie en gezondheid van de wedstrijdduif

Look staat al duizenden jaren bekend om zijn uitzonderlijke 
geneeskrachtige eigenschappen. Deze plant stimuleert 
de maagzuurafscheiding en voorkomt gisting en 
spijsverteringsaandoeningen.

Daarbovenop verbetert hij de bloedcirculatie, beschermt hij de luchtwegen en weert 
hij wormen.

De meeste duivenliefhebbers kennen de therapeutische werking van look en velen 
laten hier ook hun duiven een graantje van meepikken. Daarom leggen sommigen 
vaak een lookteentje in het drinkwater van hun duiven. Maar deze methode is 
niet efficiënt: de vogel profiteert op deze manier zo goed als niet van de goede 
eigenschappen van de plant.

Natural, de specialist bij uitstek in duivenvoeder, heeft de hulp ingeroepen van 
diëtisten en dierenartsen om dit probleem te onderzoeken en op te lossen. Zo is 
Natural Lookolie ontstaan.

Natural Lookolie is een uniek product dat duiven laat genieten van alle 
voordelen van look. Natural Lookolie bestaat uit zuivere lookextracten 
en geraffineerde sojaolie. Bovendien is dit product rijk aan linolzuur en 
linoleenzuur.

200 ML Art. nr. 202358

450 ML Art. nr. 201070

200 ML Art. nr. 202320

450 ML Art. nr. 202350

Gebruiksinstructies

TIJDENS DE KWEEK EN DE RUI
Meng twee of drie keer per week Natural Lookolie en Natural 
Vitaminor met de dagelijkse portie granen.
30 druppels Natural Lookolie per kilogram granen.

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
Meng Natural Lookolie en Natural Vitaminor met een zuiverings- of 
dieetmengeling op de dag dat de duif thuiskomt van een wedvlucht 
en de dag daarna.
30 druppels Natural Lookolie per kilogram granen.

ALS VOORBEREIDING OP EEN FONDVLUCHT
De sojaolie in Natural Lookolie is ideaal om vetreserves aan te leggen 
in het lichaam van de duif.
Ons advies: meng vier tot zes dagen voor de inkorving (afhankelijk 
van de afstand) één druppel Natural Lookolie per duif met de 
dagelijkse portie graan. Voeg ook Natural Vitaminor toe.

Natural X’tra oil
Energie-rijke olie op basis van  
10 verschillende oliën

Topprestaties vergen energie : hiervoor is de aanbreng 
van de nodige vetten voor deze energie-omzetting 
essentieel. Natural X’tra Oil is een uitgebalanceerde mix 
van omega 3 en 6 essentiële vetzuren voor een optimale 
werking van kweek tot rui. 

Deze essentiële vetzuren kan de duif zelf niet aanmaken en dienen dus via 
de voeding gesupplementeerd. Ze garanderen een correcte celwerking en 
stimuleren de hormoonproductie. Ideaal voor de opbouw van conditie en 
immuniteit.
Deze unieke combinatie van arachide-olie, zonnebloemolie, soja-olie, 
koolzaadolie, olijfolie, lijnzaadolie, tarwekiemolie, maisolie, oregano-olie en 
levertraanolie geeft de ideale balans van nuttige vetten op maat voor de 
spieropbouw van de duif. 
Verrijkt met lecithine (zet vet om naar energie) en vitamines A, D3 en E 
(vruchtbaarheid).
Ideaal in combinatie met Natural Vitaminor biergist of Nutri Powder+.

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
Bevochtig de granen met 5ml Natural X’tra Oil per kilogram granen.

PERIODE
• Tijdens periodes van kweek vanaf 14 dagen voor het koppelen tot na 

het leggen van de eieren.
• Voor jonge duiven tot 2 maal per week.
• Tijdens het sportseizoen tot 3 maal per week (1 à 2 dagen voor 

inkorving).
• Tijdens de rui tot 2 maal per week.
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Natural Aqua Care
Met kruiden verrijkte drinkwater promotor 

Door het aanzuren en ontsmetten van het drinkwater wordt de 
stofwisseling en vertering positief gestimuleerd en de goede 
darmflora versterkt.  

Het aanzuren van het drinkwater is essentieel. Veelal vinden microbiële 
ziekteverwekkers hun origine in een vervuilde drinkbak. Het eenvoudigweg 
aanzuren van dit water zodat een zuurtegraad van 3,8 à 4,5 pH wordt bereikt, 
vermijdt deze potentiële besmetting. Anders dan bvb gewone appelazijn vindt 
Natural Aqua Care zijn weg tot diep in het spijsverteringssyteem van de duif om 
hier zijn nut te bewijzen. In de krop, maag en darmstelsel ontstaat een zurig milieu 
waardoor het risico op infecties sterk afneemt.
Tegelijkertijd worden de aanwezige natuurlijke verteringenzymen positief 
gestimuleerd en de gezonde microbiële darmbalans creëert een optimale 
immuniteit. Zeker jonge duiven zijn gebaat, gezien hun darmflora nog in volle 
ontwikkeling is. 
Met oligo-elementen zink en koper voor een efficiëntere stofwisseling en essentiële 
oliën van oregano, kaneel en groene munt voor een extra bescherming tegen 
bacteriële pathogenen.

500 ML Art. nr. 203090

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
10 ml per liter drinkwater.

PERIODE
Het ganse jaar door

Natural Bronchial Care
Ter ondersteuning van gezonde 
luchtwegen en voor een optimale 
ademcapaciteit
Aromatische kruidenelixir; bevat eucalyptus, menthol 
en echinacea. Geeft een verzachtende invloed en 
vermindert de viscositeit en hechting van slijm in het 
ademhalingsstelsel. Maakt hierdoor de neus vrij en 
draagt bij om vrijer te ademen door een verbeterde 
zuurstoftoevoer. Ondersteunt de algemene immuniteit, 
vitaliteit en uithoudingsvermogen. 

De hoeveelheid zuurstof die naar de spieren gaat, staat rechtstreeks in 
verband met de kracht en het uithoudingsvermogen van de duif. Dat 
uithoudingsvermogen is afhankelijk van de aerobe afbraak van lipiden, een 
proces dat ervoor zorgt dat er voortdurend energie beschikbaar is tijdens 
langere vluchten. 

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
5 tot 10 ml per liter drinkwater 

PERIODE
• Gedurende 2 tot 3 dagen na een wedstrijd 
•  In de periode dat de ademhaling moeilijk is
•  In voorbereiding van het vluchtseizoen is een kuur van 5 tot 10 dagen 

raadzaam

 500 ML Art. nr. 201025
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Natural Naturamine +
Tonicum met extra mineralen, 
sporenelementen en noodzakelijke amino-
zuren.
Natural Naturamine+ wordt zeer gemakkelijk opgenomen door 
het lichaam van de duif.

Tijdens het sportseizoen verbetert Natural Naturamine+ de fysieke conditie van 
de duif. Natural Naturamine+ is een ideaal supplement tijdens de kweek en de rui. 
Tijdens deze twee periodes is het essentieel om extra mineralen en spoorelementen 
toe te dienen.

Als u regelmatig Natural Naturamine+ gebruikt, wordt uw kweekseizoen 
gegarandeerd een succes, krijgt u gezonde jonge vogels, zijn uw duiven in 
topconditie en ruien ze perfect.

De minerale zouten en oligo-elementen in vloeibare vorm van Natural Naturamine+ 
worden zeer goed verdragen en geabsorbeerd, in tegenstelling tot vaste stoffen. 
Daarvan wordt slechts een piepklein percentage geabsorbeerd, waardoor het 
positieve effect ervan veel kleiner is.

Door belangrijke aminozuren toe te voegen, zoals lysine (belangrijk voor de groei 
van de duif) en methionine (voor een betere celfunctie in de spieren), en door zijn 
unieke samenstelling is Natural Naturamine+ een zeer efficiënt tonicum voor de 
fysieke conditie en algemene gezondheid van de duif.

• Verbetert de fysieke conditie
• Bevordert de groei
• Verbetert de leverfunctie d.m.v. het glutathionsysteem (detoxificatie en 

antioxidatie)
• Stimuleert de aanmaak van hemoglobine in de rode bloedcellen
• Optimale benutting  van de sporenelementen door de betere opname onder de 

vorm van chelaten

 500 ML Art. nr. 200410

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
Start altijd met een kuur gedurende 5 opeenvolgende dagen. 
Dosis : 5 ml per liter drinkwater.

ONDERHOUDSSCHEMA
• Tijdens periodes van kweek tot 3 maal per week vanaf 

paring tot na het spenen van de jongen.
• Tijdens het sportseizoen 1 maal per week bij thuiskomst na 

een vlucht.
• Tijdens de rui 2 maal per week.

Natural Digestion Care
Ter ondersteuning van de spijsvertering 
en voor een gezonde darmflora

Aromatische kruidenelixir; bevat wormkruid en tijm. Helpt bij 
typische darm- of mestproblemen, veelal veroorzaakt door 
parasieten. Versterkt de algemene immuniteit door de positieve 
invloed op de darmflora en de afremming van de ontwikkeling 
van darmparasieten. 

Een goede balans van de darmflora is essentieel voor een gezonde presterende 
duif. Een verstoring van deze balans waardoor ziekteverwekkende bacteriën gaan 
toenemen kan leiden tot de noodzaak van gebruik van geneesmiddelen, maar deze 
zijn ook schadelijk voor de goede darmbacteriën. Dergelijk ingrijpen verstoort ook 
het natuurlijk ontwikkelingsproces van het immuniteitssysteem. Het regelmatig 
gebruik van Natural Digestion Care draagt bij aan de goede ontwikkeling van een 
gezonde immuniteit. Direct gevolg is minder ziektes en meer energie, nodig voor de 
ontwikkeling van spieren en conditie.   

 500 ML Art. nr. 201045

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING 
5 tot 10ml per liter drinkwater 

PERIODE
• Gedurende 2 tot 3 dagen na een wedstrijd. 
• Bij platte mest 2 maal per week of een kuur van 5 dagen.
• Ook voor jonge duiven tijdens het spenen is een kuur van 5 dagen raadzaam.
•  Eveneens ideaal tijdens of na een behandeling tegen darminfecties.
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Natural Naturavit
Een vloeibaar multivitamine complex

Duiven absorberen de vitaminen in Natural Naturavit snel en volledig.  
Als u regelmatig Natural Naturavit toedient, beschermt u uw duiven tegen 
vitaminetekorten en maximaliseert u hun prestaties tijdens wedvluchten.

De samenstelling van Natural Naturavit is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken.  
Zo garanderen we dat de duif een evenwichtige voorraad krijgt van alle vitaminen, waaronder de volgende 
onmisbare:

• vitamine B1 voor de afbraak van vetzuren en koolhydraten.
• Deze vitamine is extreem belangrijk wanneer de stofwisseling van de duif verhoogd is, met name tijdens 

het sportseizoen.
• vitamine D voor de regulering van het calcium-fosformetabolisme. Deze vitamine is noodzakelijk voor de 

vorming van het skelet.
• vitamine A, die essentieel is voor de groei van jonge duiven en anti-infectieuze en antiparasitaire 

eigenschappen heeft.
• vitamine E, die onmisbaar is voor een optimale werking van de spieren 

en het zenuwstelsel en de vruchtbaarheid bevordert.
• vitamine K, die de bloedstolling ondersteunt. Het dieet van duiven in 

volières moet worden verrijkt met deze vitamine.
Duiven absorberen de vitaminen in Natural Naturavit snel en volledig. 
Als u regelmatig Natural Naturavit toedient, beschermt u uw duiven 
tegen vitaminetekorten en maximaliseert u hun prestaties tijdens 
wedvluchten.

Natural Naturavit is een stabiel multivitaminecomplex van topkwaliteit.

 250 ML Art. nr. 200064

 500 ML Art. nr. 201030

Gebruiksinstructies

TIJDENS DE KWEEK EN DE RUI
1 maatlepel Natural Naturavit per 2 liter drinkwater, 
één dag per week.

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
1 maatlepel Natural Naturavit per liter drinkwater, bij 
voorkeur twee dagen voor de dag van inkorving.
Na een moeilijke vlucht raden we aan de dag na 
thuiskomst een maatlepel Natural Naturavit per liter 
drinkwater te geven.

NA ELKE BEHANDELING VAN EEN ZIEKTE
Na elke behandeling is het belangrijk om de duif drie 
dagen lang vitaminen te geven.
In dit geval moet u één maatlepel Natural Naturavit 
geven per liter drinkwater.

Natural Kolombavit
alle vitaminen dat een duif nodig heeft tijdens  
het kweek-, sport- en ruiseizoen. 

Vitaminen zijn een levensnoodzakelijke aanvulling op de 
voeding om de essentiële lichaamsfuncties en biologische 
processen gaande te houden.  

Graanmengelingen, hoe evenwichtig deze ook mogen zijn, bevatten nooit het nodige 
gehalte aan vitamines dat een duif effectief nodig heeft. Daarom dienen deze in een 
correcte balans extra aangeboden te worden; voor een algemene gezondheid, een 
vlotte recuperatie, een goede kweek en een vlotte rui. 

Natural Kolombavit bevat extra foliumzuur ter stimulering van zowel de immuniteit 
als het  uithoudingsvermogen, en ook extra choline ter ondersteuning van de 
leverfunctie bij het afbreken van melkzuur en afvalstoffen.

Geëvolueerde formule van de alom gekende Naturavit!

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING 
5 ml per 2 liter drinkwater. 

PERIODE
•  Het ganse jaar door 1 maal per week.
• Tijdens het sportseizoen de tweede dag voor inkorving en daags na 

thuiskomst : 5 ml per liter drinkwater. 
•  Na behandeling van ziekte : 2 tot drie dagen 5 ml per liter drinkwater.

 500 ML Art. nr. 203085
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Natural Nutri Powder +
Extra Proteïnes, Energie en Spirulina

Compleet en zeer licht verteerbaar voedingssupplement dat tijdens het 
sportseizoen voor een extra boost zorgt.

Dankzij de zorgvuldig uitgebalanceerde samenstelling is Natural Nutri Powder + bijzonder geschikt om 
wedstrijdduiven in topconditie te krijgen. Dank zij de unieke combinatie van zowel snelle als trage suikers 
wordt niet alleen de recuperatie na fysieke inspanningen versneld, maar ook de voorbereiding van de 
volgende prestatie verzekerd! 

Dankzij Spirulina rijk aan eiwitten (20%) en aangevuld met vitaminen, spoorelementen en aminozuren is dit 
de garantie voor een hoog vormpeil en uitstekende immuniteit.

Ook is Natural Nutri Powder+ erg nuttig tijdens het kweekseizoen, voor pas gespeende jonge duiven en 
voor duiven met waterachtige diarree.

 500 G Art. nr. 201150

Gebruiksinstructies
Wij raden aan uw duiven minder voeder te geven één dag voor u 
de eerste keer Natural Nutri Powder+ geeft.

DOSERING EN TOEDIENING
Bevochtig de granen met 5ml Natural Olie of yoghurt per kilogram 
granen. DOSIS: meng hier 25g Natural Nutri Powder+ onder en laat 
10 min drogen vooraleer aan de duiven te geven.

PERIODE
• Tijdens periodes van kweek vanaf het uitkomen van de jonge 

duiven tot 3 weken na het spenen. 
• Tijdens het sportseizoen dagelijks. 
• Ook ideaal voor een snel herstel na ziekte of uitputting (minimaal 

8 dagen)

Natural Choline Care
Voor een zuiverende werking van de lever  
en een optimale rui 

Aromatische kruidenelixir; bevat kurkuma en mariadistel. 
Met zwavelhoudende aminozuren voor een zuiverende en 
ontvettende werking van het lichaam. Ideaal voor de goede 
ontwikkeling van het vederkleed. Stimuleert de eetlust en het 
metabolisme. Heeft een positieve invloed op de energie en het 
uithoudingsvermogen. Met extra B-vitamines.

De uitscheiding van nefaste stoffen uit het lichaam is essentieel om een prima 
gezondheid te handhaven. Na zware inspanningen en belastingen dient de lever 
terug ontdaan te worden van vetten en deze afvalstoffen. Zwavelhoudende 
aminozuren dragen hierin bij en stimuleren deze functie. Daarenboven zijn deze 
aminozuren vereist voor de productie van keratine, een noodzakelijke bouwstof voor 
veren en huid. De ruiperiode is voor duiven een stress periode waar een extra boost 
zeer nuttig is, want hier worden de funderingen gelegd van het volgende kweek- en 
sportseizoen.  

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING 
5 tot 10ml per liter drinkwater 

PERIODE
•  2 maal per week.
• Tijdens periodes van kweek, rui of zware inspanningen.
•  Ook ideaal na een antibioticakuur tijdens 5 opeenvolgende dagen.

 500 ML Art. nr. 201035
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Natural Performance 20
Krachtvoer voor duiven

Natural Performance 20 is een unieke prestatiekorrel die een veelvoud aan 
essentiële, natuurlijke voedingsstoffen bevat en verrijkt is met anijsconcentraat 
voor een prima opname. Het is een krachtvoer dat tot doel heeft tekorten aan 
vitamines, mineralen en sporenelementen van duiven aan te vullen. 

Een ideale eiwit/vet-balans geeft het hele jaar door het nodige “extra” in periodes 
van kweek, rui, prestatie en recuperatie. Natural Performance 20 is uiterst 
geschikt in perioden van krachtinspanning.

• Eiwit gehalte van 20%
•  GMO-vrij
•  Uitstekende opname dankzij toevoeging van anijs
• Verrijkt met vitamine C en L-carnitine
•  Pellet van 4 mm

Natural Thee met 16 kruiden
Een mengeling van zestien kruiden

Uit doorgedreven onderzoek hebben we geleerd dat Natural Thee 
het gemakkelijker maakt om de conditie van duiven tijdens het 
sportseizoen op het juiste niveau te krijgen, en dat op een compleet 
natuurlijke manier.

Het verbetert hun conditie zelfs. Natural Thee helpt de duif ook sneller te herstellen na 
een zware inspanning.

 300 G Art. nr. 200060

 4 KG Freshpack    Art. nr. 210004

20 KG Paper bag    Art. nr. 210020

Gebruiksinstructies

DOSERING
Twee ruime theelepels Natural Thee per liter kokend 
water. Laat 10 minuten trekken met het deksel op de 
pot. Filter, laat afkoelen en geef de thee te drinken aan 
uw duiven.

VOOR HET SPORTSEIZOEN
Geef de thee dagelijks gedurende acht tot tien 
dagen voor de eerste wedvlucht om de conditie van 
uw duiven te verbeteren. Na deze behandeling zijn 
hun veren zachter en zwellen de duiven op, maar 
worden ze toch lichter. Dit duidt op een optimale 
bloedcirculatie.

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
Geef de duiven thee wanneer ze thuiskomen van een 
wedvlucht. Als de duiven vele uren hebben gevlogen 
in warm weer, moet u ze Natural Thee geven 
waaraan Natural Electrolit is toegevoegd om het 
mineralenverlies te compenseren. U kunt de thee op 
zich ook als drank geven op de dag van thuiskomst als 
het lichaam van de duif moet worden gezuiverd.

TIJDENS DE RUI
De duif heeft enorm veel energie nodig, dus is het 
cruciaal dat ze tijdens de ruiperiode in topconditie 
is. Als u tijdens deze periode één tot twee dagen 
per week Natural Thee geeft, groeien de veren 
gemakkelijker optimaal terug.

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING 
• Vervang geleidelijk gedurende een periode 

van 7 tot 10 dagen een kwart tot een derde 
van uw normale gemengde duivenvoer door 
Natural Performance 20. 

•  Voer Natural Performance 20 het hele jaar 
door, maar iets royaler wanneer u meent dat 
uw duiven het nodig hebben, zoals : enige 
dagen voor de koppeling, tijdens de kweek, 
tijdens de rui, voor en na een grote vlucht. 

•  Jonge duiven groeien sneller dankzij Natural 
Performance 20 en moeten vaak een paar 
dagen eerder geringd worden. 
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Natural Vitamineral
Gevitamineerde mineralen

Natural Vitamineral bevat alle mineralen die thuishoren in een 
evenwichtig dieet.

In 1952 kwam Natural Vitamineral op de markt. Zo werd Natural het eerste bedrijf 
dat een speciale mengeling van gevitamineerde mineralen samenstelde voor 
wedstrijdduiven.

In een mum van tijd waren de Belgische duivenliefhebbers gewonnen voor Natural 
Vitamineral, omdat het een echte doorbraak was in de voedergewoonten voor 
wedstrijdduiven. Sindsdien heeft Natural Granen de samenstelling van Natural 
Vitamineral voortdurend verbeterd. Natural Vitamineral bevat alle mineralen die 
thuishoren in een evenwichtig dieet.

Naast onmisbare mineralen bevat Natural Vitamineral ook vitamine A, D en E, die 
nodig zijn voor de opname van deze mineralen. Deze vitaminen bevorderen de groei 
van jonge duiven en de vruchtbaarheid.

Natural Vitamineral is een product waar duiven het hele jaar door baat bij hebben. 
Daarom moet het steeds in het duivenhok ter beschikking staan. De duiven zullen het 
alleen eten wanneer ze er fysiologisch behoefte aan hebben.

Na de thuiskomst van een wedvlucht en tijdens de kweek en de rui eten de duiven er 
beduidend meer van. Kweekduiven eten tot 650 mg calcium per dag wanneer ze hun 
jongen voeden.

Natural Vitamineral versnelt de groei van de duiven en verbetert hun weerstand.

 1 KG Art. nr. 201010

 2,5 KG Art. nr. 201050

Gebruiksinstructies
Laat steeds wat Natural Vitamineral 
in een bakje staan waar de duiven 
gemakkelijk bij kunnen.

Natural Vitaminor
Biergist. Een 100 % natuurlijk product dat rijk is 
aan aminozuren en vitamine B

Natural Vitaminor is biergist van wort, granen en 
suikerderivaten.

De grondstof komt uitsluitend van brouwerijen. Dit bijproduct wordt grondig 
gedroogd en met de grootste zorg voorbereid, zonder toevoeging van chemische 
producten.

Zo blijven de voedingswaarden van alle natuurlijke bestanddelen volledig bewaard.

Dit 100 % natuurlijke product is rijk aan aminozuren, vitaminen en organische 
mineralen die volledig worden opgenomen in het lichaam van de duif.

Natural Vitaminor bevat natuurlijke B-vitaminen, die belangrijk zijn voor de vertering 
van suikers, proteïnen en vetten en daardoor de prestaties tijdens een wedvlucht 
verbeteren.

B-vitaminen hebben dus een positieve invloed op de inspanningen die de duif moet 
leveren. Voeg Natural Vitaminor toe aan het dieet van jonge duiven om hen optimaal 
te doen groeien en hun weerstand tegen verschillende ziekten en 
stress te verbeteren.

Het is bewezen dat Natural Vitaminor een zeer positief effect heeft op 
de vruchtbaarheid van nestduiven en op het energieniveau van jonge 
duiven.

 450 G Art. nr. 202345

 850 G Art. nr. 201040

Gebruiksinstructies

DOSERING
Meng twee ruime theelepels Natural Vitaminor of de hoeveelheid 
die in de dop past met 1 kg granen.
Voor de beste resultaten bevochtigt u de granen met Natural 
Lookolie, citroensap of water, zodat Natural Vitaminor beter aan 
de granen blijft plakken.

ONDERHOUDSSCHEMA

TIJDENS DE KWEEK EN DE RUI
Voeg Natural Vitaminor minstens twee keer per week toe aan de 
portie granen.

VOOR HET SPORTSEIZOEN
Meng Natural Vitaminor tien dagen lang onder de portie granen 
om de fysieke conditie van de duif te stimuleren.

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
We raden aan Natural Vitaminor toe te voegen aan de 
zuiveringsmengeling op de dag van thuiskomst en de dag erna, 
zodat de duif snel kan herstellen van haar inspanningen.

NA ELKE BEHANDELING VAN EEN ZIEKTE
We raden aan Natural Vitaminor te geven tijdens en na een 
behandeling tegen trichomoniasis, wormen, coccidiose en andere 
infecties.



Natural Protection Powder - Oral
Voor een preventieve bescherming tegen parasieten 

Aromatische kruidenpoeder ter verhoging van de weerstand 
tegen externe factoren; bevat fenegriek, citronella, rhodiola en 
astragalus.  Brengt een intense en duurzame geurverandering 
teweeg waardoor de duiven niet langer aantrekkelijk zijn voor 
ectoparasieten. Ondersteunt het afweersysteem.

De aanwezigheid van bloedluizen in het duivenhok heeft nefaste gevolgen. Door 
de stress, irritatie en bloedverlies zal de duif ondermaats presteren en vatbaarder 
zijn voor infecties en ziektes. De toevoeging van Protection Powder – Oral aan het 
voer maakt het bloed van de duiven onverteerbaar voor bloedluizen. Hierdoor 
wordt hun reproductie een halt toegeroepen. Een infestatie van bloedluizen wordt 
best bestreden door enerzijds een goede hygiëne in het hok en anderzijds een 
gecombineerd gebruik van zowel voedersupplement als bestrijdingsmiddelen. 

 600 G Art. nr. 201015

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
• Bij opstart 10 tot 15gr per kilo voer gedurende 2 weken.
•  Daarna volstaat een onderhoudsdosis van 5 tot 10gr. 
•  Goed en homogeen mengen, ideaal in combinatie met Lookolie. 
• Maximaal effect in combinatie met Natural Protection Spray – Area.
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HYGIËNE
Producten

Door de jaren heen heeft Natural Granen een aantal 
hygiëneproducten ontwikkeld die de hygiëne in het hok en van 
de duif zelf aanzienlijk verbeteren.

Natural PROTECTION SPRAY - Area  p. 68
Natural KORTE TABAKSTELEN  p. 69
Natural ITEC SPRAY  p. 70
Natural ITEC SPECIAL MITE  p. 71
Natural VLOERDEKKORREL  p. 72
Natural HOKWIT  p. 73
Natural BADZOUT p. 74
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 500 ML Art. nr. 201075

Natural Protection Spray - Area
Voor een preventieve bescherming tegen parasieten 

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
• Klaar voor gebruik, onverdund vernevelen in het verblijf, op de wanden, 

de kieren en zelfs in de nesten. Rendement tot ca 20m2. 
•  Enkel voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen. 
•  Dieren mogen in het hok blijven tijdens behandeling. 
•  Herhaal indien nodig.
•  Maximaal effect in combinatie met Natural Protection Powder – Oral.

Aromatische omgevingsspray ter ondersteuning van een 
gezonde leefomgeving. 

Zorgt voor een frisse geur en een hygienisch en sanitair 
hok. Is volledig natuurlijk en kan perfect op en rond de 
duif toegepast worden.

De aanwezigheid van bloedluizen in het duivenhok heeft nefaste gevolgen: 
door stress, irritatie en bloedverlies zal de duif ondermaats presteren 
en vatbaarder zijn voor infecties en ziektes. De behandeling van de 
leefomgeving van de duif met deze sterk aromatische spray heeft een 
werend effect op dergelijke parasieten.  Een infestatie van bloedluizen 
wordt best bestreden door enerzijds een goede hygiëne in het hok en 
anderzijds een gecombineerd gebruik van zowel voedersupplement als 
bestrijdingsmiddelen. 

Natural Korte Tabakstelen
Het ideale nestmateriaal

 2,5 KG Art. nr. 200055

Gebruiksinstructies
Stel de Natural Korte Tabakstelen ter beschikking van de 
duiven wanneer ze hun nest maken.

Natural Korte Tabakstelen zijn bijzonder geschikt als nestmateriaal. 
Duiven gebruiken deze stelen graag om hun nest mee te maken.

De bouw van het nest is een belangrijke stap in de relatie tussen doffer en duivin en 
speelt een cruciale rol in de gehechtheid van het koppel aan hun nest. Met het juiste 
nestmateriaal krijgt u beduidend betere kweekresultaten. Bovendien zijn Natural 
Tabakstelen een natuurlijke en efficiënte manier om de nestduiven en hun jongen te 
beschermen tegen uitwendige parasieten (rode mijt, vedermijt en teken). Dit komt de 
kweekresultaten alleen maar ten goede.

De Natural Korte Tabakstelen zijn een natuurlijk en gebruiksvriendelijk product. Stel ze 
gewoon ter beschikking van de duiven wanneer ze hun nest maken.

U kunt Natural Korte Tabakstelen ook perfect gebruiken als vloerbedekking in uw korven.
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Natural ITEC Special Mite
Parasiet Werende Bescherming

Speciaal ontwikkeld tegen rode bloedluis - Dermanyssus gallinae. 
Vogelmijten voeden zich ‘s nachts met het bloed van duiven en 
creëren zo situaties van stress, irritaties en vatbaarheid voor ziektes, 
met negatief gevolg voor de gezondheid en prestatie. 

Gebaseerd op amorf, nano silicone dioxide, een heel fijn poeder 
(zoals diatomee-aarde) dat mechanische beschermende effecten 
heeft tegen mijten en hun larven (geen chemisch effect!).  
Ook geschikt tegen vedermijt, vlooien, luizen,… De fijne verspreiding 
maakt het mogelijk quasi onbereikbare plaatsen te behandelen. 
Droogt snel op en laat een lichte witte waas na. 

Een infestatie van bloedluizen wordt best bestreden door enerzijds een goede hygiëne 
in het hok en anderzijds een gecombineerd gebruik van zowel voedersupplement als 
bestrijdingsmiddelen. Erkend insecticide. 

Controleer de beschikbaarheid in uw regio.

Gebruiksinstructies

DOSERING EN TOEDIENING
• Te sproeien op de slaap- en nestplaatsen, onder de voedingsbakken… en in de hoeken, 

kieren, barsten van het hok waar de mijten zich kunnen verbergen tijdens de dag. 
• Residueel effect tot 7 weken. 
• Te herhalen indien nodig. 
• Rendement: 40 g/m² (9 m² per bus of 55,6 ml/m²).

 500 ML Aerosol Art. nr. 
200100

Natural ITEC Spray
Een doeltreffend middel tegen uitwendige parasieten

Natural ITEC Spray is een zeer doeltreffend product tegen 
uitwendige parasieten en ander ongedierte.  

U kunt het ook gebruiken in duivenhokken, korven en transportmanden. Het is volledig 
onschadelijk voor duiven. U hoeft ze zelfs niet uit het hok te halen terwijl u het behandelt.

De duiven kunnen ook zonder enig risico afzonderlijk worden behandeld door het product 
onder hun vleugels te verstuiven. Natural ITEC Spray bevat geen cfk's.

Controleer de beschikbaarheid in uw land.

Gebruiksinstructies

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
Lichtjes verstuiven onder de vleugels van de duiven die moeten worden ingekorfd.
Zo beschermt u ze gegarandeerd efficiënt tegen parasieten tijdens het transport.
Verstuif regelmatig in korven en in alle hoekjes en gaatjes van het duivenhok. 

TIJDENS DE JAARLIJKSE SCHOONMAAKBEURT NA DE RUI
Verstuif lichtjes in de hoekjes en gaatjes van het hok. Dit zijn namelijk de plaatsen waar 
teken, rode mijten en andere uitwendige parasieten zich verstoppen.

 750 ML Art. nr. 200066
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Natural Vloerdekkorrel
Anticoccidiose voor een betere hygiëne in het hok

Voor duivenliefhebbers die niet veel tijd hebben om hun hok te 
reinigen, is Natural Vloerdekkorrel de ideale oplossing.

Natural Vloerdekkorrel is een natuurlijk product dat gewonnen wordt uit ondergronds 
lavagesteente.

De behandeling en verkorreling van dit bijzonder poreuze materiaal geeft het een 
uitzonderlijk absorptievermogen: 1 kg korrels kan gemakkelijk 1 liter water absorberen.

Zo zorgt Natural Vloerdekkorrel voor een perfecte hygiëne in het hok. Wanneer de 
uitwerpselen van de duiven op de korrels vallen, drogen ze in een mum van tijd uit. Op die 
manier krijgen parasieten geen kans om zich te verspreiden.

Natural Vloerdekkorrel stopt de rijping van coccidiose-oöcysten en spoelwormeneitjes zo 
goed als volledig. Bovendien absorberen de korrels de geur van de ontlasting.

Wanneer de ontlasting van jonge vogels vloeibaar is, kunt u wat korrels in de nestbakken 
strooien om vocht en geurtjes te absorberen. Natural Vloerdekkorrel behoudt zijn 
absorptievermogen zeer lang en is dus zuinig in gebruik. Als u ze elke week harkt, kunt u 
de korrels een jaar lang in het hok laten liggen.

Bovendien zijn de korrels en uitwerpselen die u uit het hok haalt een uitstekende meststof 
voor uw moestuin en bloementuin.

Natural Vloerdekkorrel is ongevaarlijk voor duiven. Het is de ideale formule 
om uw hok schoon en droog te houden. Jonge vogels vinden het geweldig 
om in de Natural Vloerdekkorrel te gaan liggen. Hun uitwerpselen drogen 
snel en dus blijven hun poten steeds schoon. 

Natural Vloerdekkorrel - met een zak van 20 kg bedekt u 1,5 m2

 
 20 KG Art. nr. 200053

Gebruiksinstructies
Strooi de Natural Vloerdekkorrel 
gelijkmatig over de vloer van het 
duivenhok.

Natural Hokwit
Een efficiënt, nuttig en praktisch 
schoonmaakproduct voor duivenhokken

Dit product van fijngemalen krijt heeft een zeer hoog 
absorptievermogen en werkt desinfecterend.

Strooi gewoon wat Natural Hokwit over de plekken waar vochtige uitwerpselen liggen om 
ze uit te drogen.

U kunt tijdens het dagelijkse onderhoud ook wat Natural Hokwit over de hokbodem 
borstelen om elk spoortje vocht te elimineren.

Zo draagt Natural Hokwit bij aan de algemene hygiëne in het hok. Bovendien verspreidt 
het een frisse geur.

Gebruiksinstructies
Strooi gewoon wat Natural Hokwit over de 
plekken waar vochtige uitwerpselen liggen 
om ze uit te drogen.
U kunt tijdens het dagelijkse onderhoud 
ook wat Natural Hokwit over de hokbodem 
borstelen om elk spoortje vocht te 
elimineren.

 2,5 KG Art. nr. 200041
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Natural Badzout
Voor een betere hygiëne van de veren

Natural Badzout is een topproduct dat zelfs de meest veeleisende 
duivenliefhebbers voldoening schenkt.

De grondstoffen zijn dezelfde als die in badzout voor mensen. Er worden geen chemische 
kleurstoffen toegevoegd (blauw of geel), alleen natuurlijk dennenextract.

Natural Badzout maakt de veren zacht en glad en verwijdert schilfers (roos) van de 
opperhuid zonder de huid te irriteren. Het verstevigt de spieren en stimuleert het lichaam 
wanneer het wordt gebruikt in een koud bad.

Maar als het in een warm bad wordt gebruikt, ontspant het de spieren en versnelt het de 
recuperatie na een wedvlucht.

Daarom is dit het ideale product voor duivenliefhebbers die de gewoonte hebben om hun 
duiven een warm bad te geven wanneer ze terugkeren na een vlucht.

De natuurlijke desinfecterende eigenschappen zorgen voor een goede lichaamshygiëne 
en doden eventueel ongedierte in de veren van de duif.

Daarom raden we aan om Natural Badzout één of twee keer per maand toe te voegen 
aan het badwater tijdens de rui. Het is namelijk belangrijk dat parasieten de groei van 
nieuwe veren niet belemmeren. Dit is vooral belangrijk tijdens de rui, omdat het tonische 
effect van het Natural Badzout de bloedcirculatie stimuleert en helpt bij het ruien van de 
donsveertjes. Natural Badzout helpt de nieuwe veren doeltreffend gezond te houden.

Tijdens het sportseizoen houdt u de veren glanzend en glad met een regelmatig bad met 
Natural Badzout. We raden aan na thuiskomst van een moeilijke vlucht een half deksel 
Natural Badzout toe te voegen aan een emmer warm water en de duiven hier één voor 
één een minuut in onder te dompelen, terwijl u hun borstspieren zachtjes masseert.

 650 G Art. nr. 200065

Gebruiksinstructies

DOSERING
Eén deksel Natural Badzout per 20 l badwater.

TIJDENS DE RUI
Voeg één of twee keer per maand Natural Badzout toe aan het 
badwater.

TIJDENS HET SPORTSEIZOEN
We raden aan na thuiskomst van een moeilijke vlucht een half 
deksel Natural Badzout toe te voegen aan een emmer warm 
water en de duiven hier één voor één een minuut in onder te 
dompelen, terwijl u hun borstspieren zachtjes masseert.



De meest complete oplossing voor wedstrijdduiven

Natural Granen NV
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