AVIATOR

Belgian premium feed

Kwaliteit voor elk dier!
Reeds meer dan 80 jaar staat bij Mijten de gedachte
centraal om voor elk dier een natuurgeoriënteerde
voeding samen te stellen. Een dier voelt zich
namelijk beter met een voer dat zeer nauw
aanleunt bij zijn natuurlijk milieu.
Tijdens het ganse productieproces wordt er veel
aandacht geschonken aan productzorg zodat alle
natuurlijke voedingselementen en eigenschappen
behouden blijven.
Met andere woorden; kwaliteit voor elk dier!
Meer info: www.mijten.be
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Aviator Badzout Eucalpytus

Cisse, de zoon van Ben Mijten, is een echte duivenliefhebber.
Zo gaat de kennis over duiven verder van vader op zoon.
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Voer

AVIATOR

Kweek Excellent

Een uitgebalanceerd voer, met o.a. gele cribbs en
bordeaux mais, dat gericht is op de voorbereiding
van de kweek en het grootbrengen van de jongen.
Er is een varia aan eiwitten dankzij de verschillende
soorten erwten. Deze zorgen voor de nodige
bouwstoffen en energie tijdens de kweekperiode.
Een extra troef is de toevoeging van sojabonen.
Deze zorgen voor extra goed verteerbaar eiwit,
beter dan van andere peulvruchten, en de juiste
omega verhoudingen.

AVIATOR

Rui Super

20 kg

Een uitgebalanceerd voer dat gericht is op het
soms moeilijke en energieverslindende ruiproces.
Zoals men vaak zegt, is de ruiperiode steeds
de start van het nieuwe seizoen. Een stralend
vederkleed is trouwens de hoofdvereiste om de
algemene conditie te verzekeren.
De gele cribbs en bordeaux mais werden ook hier
gebruikt, samen met een aantal eiwitrijke
peulvruchten om aminozuren te leveren.
Maar ook verschillende oliehoudende
zaden en pitten om de vetbalans, vitamines
en mineralen voor de aanmaak van het
nieuwe vederkleed te ondersteunen.
Een extra troef is de toevoeging van kadjang idjoe;
een extra energiebron om deze periode eenvoudiger
door te komen.
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20 kg

Voer

AVIATOR

Vlucht Turbo

20 kg

Een uitgebalanceerd voer dat gericht is op de
prestatieperiode voor jonge en oude duiven.
De gele cribbs en bordeaux mais werden ook hier
gebruikt, samen met een aantal eiwitrijke peulvruchten om aminozuren te leveren. Maar ook
verschillende oliehoudende zaden en pitten om
een omega-evenwicht te brengen. Het vetgehalte
zorgt ook voor energie. Een extra troef is de
toevoeging van bordeaux mais; deze zorgt
voor extra suikers en dus ook extra energie.

Voer

AVIATOR

Zuivering

20 kg

Een uitgebalanceerd voer dat ideaal is om
het rantsoen bij te sturen. Dit kan het hele jaar
door noodzakelijk zijn. Aviator Zuivering wordt
vooral toegevoegd aan het rantsoen om
vervetting van tegen te gaan. Dit voer is
samengesteld uit verschillende zaden en
granen op basis van extra gerst wat zuivering
brengt in het darmkanaal. Mais werd hier niet
toegevoegd omwille van het suikergehalte.
Een extra troef is de toevoeging van paddy
rijst; een zaadje dat het immuumsysteem extra
stimuleert en platte mest vermijdt. Dit alles
brengt de naam Zuivering tot zijn recht.

Voer

AVIATOR

Junior met mais

20 kg

Een uitgebalanceerde granenmix speciaal voor
de periode na het spenen en ter voorbereiding
van het sportseizoen. Te geven vanaf 2 weken
na het spenen. De gele cribbs en bordeaux mais
zorgen, naast de talrijke peulvruchten en oliehoudende zaden, voor de nodige energie om de
trainingsperiode met succes te doorkomen.
Extra troeven zijn de toevoeging van paddy rijst
voor de vochthuishouding en de extra gerst voor
het zuiveringseffect.

AVIATOR

Junior zonder mais

20 kg

Een uitgebalanceerd, budgetvriendelijk voer.
Een extra troef is dat men alle richtingen met dit
voer kan uitgaan doordat er geen cribbs of plata
mais toegevoegd is maar wel peulvruchten en
oliehoudende zaden.
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Voer

AVIATOR

Dieet

20 kg

Een ideaal voer om het sportrantsoen bij te
sturen. Deze bevat een hoog percentage aan
rijstproducten die het vocht in het lichaam
houden tijdens de vlucht. En verschillende
oliehoudende zaden om het omega-gehalte op
peil te houden. Een ideaal voer bij thuiskomst
om als laatste maal te geven voor inkorving.
Peulvruchten en mais werden niet toegevoegd
om het eiwit en suikergehalte laag te houden.
Een extra troef is het minimum aan zetmeelrijke
granen en zaden waardoor het licht verteerbaar
is er geen verzuring in de krop ontstaat.

AVIATOR

4-seizoenen

20 kg

Een uitgebalanceerd, budgetvriendelijk voer
met kwalitatieve, traag gedroogde mais. Deze
mengeling kan het hele jaar door gevoerd worden.
Alle ingredienten zijn aanwezig om de rui, kweek
en sportperiode te doorstaan. Een extra troef is de
toevoeging van extra gerst zodat er geen zuivering
of dieet moet gevoerd worden.

Voer

Sierduiven

AVIATOR

Expo Small

5 of 20 kg

Een voer speciaal voor kleine sierduifrassen.
Een varia aan peulvruchten, granen en zaden
zorgen voor een allround mengsel. Een extra
troef is de gebroken mais.

AVIATOR

Expo Medium&Large

5 of 20 kg

Een voer speciaal voor middelgrote
en grote sierduiven. Een varia aan
peulvruchten, granen en zaden zorgen
voor een allround mengsel. Een extra
troef is de hele mais.

AVIATOR

Expo Tortelduiven

5 of 20 kg

Een uitgebalanceerd graanmengsel voor
tortelduiven en de allerkleinste rassen.
Een varia aan peulvruchten, granen en
zaden van de kleinste soort zorgen voor
een allround mengsel, mais wordt hier niet
aan toegevoegd omwille van de opname
moeilijkheid bij de kleinste rassen.
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Supplement

AVIATOR

Appelazijn

1l

Een natuurproduct dat veel gebruikt wordt in de duivensport
omwille van de talrijke voordelen:
- verbetert het immuumsysteem;
- ondersteunt het lichaam bij het detoxen;
- doodt schimmels en bacterien door de hoge zuurtegraad;
- biedt ondersteunen bij het wisselen van vederkleed;
- gunstige invloed op de algemene stofwisseling.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel per liter water.

AVIATOR

Bronchinal

200 ml

Een product op basis van natuurlijke en essentiële olien
dat gericht is op de ondersteuning van het ademhalingsorganisme en de zuivering hiervan. Een succesvolle vlucht
kan alleen maar met zuivere luchtwegen.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel per liter water.

AVIATOR

Hennepolie

200 ml

Volgens wetenschappers zou hennepolie voornamelijk
een positieve invloed hebben op stemming, pijnperceptie,
uithoudingsvermogen, immuunsysteem, eetlust en motoriek.
Cannabinoïden, een stof in hennepolie, is van nature essentieel
om het goed functioneren van het lichaam te garanderen.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel met 1 tot 2 kg voer.
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Supplement

AVIATOR

Lijnzaadolie

500 ml

Lijnzaadolie heeft een gunstige invloed op de huid en
veren. Het draagt eveneens bij tot een gezonde darmtransit
en dit zowel om verstopping én platte mest te vermijden.
Het bevat bovendien veel vitamine E en draagt dus ook
bij tot een goede bevruchting.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel bij 1 à 2 kg voer.

AVIATOR

Tarwekiemolie

500 ml

Tarwekiemolie zegt het zelf; olie uit de kiem van tarwe.
Deze kiem bevat veel vitamine E. Het is één van de
meest gebruikte producten ter ondersteuning van de
bevruchting. Tevens heeft het een positieve invloed op
het energieniveau, cognitieve gezondheid, huid en veren.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel bij 1 à 2 kg voer.

AVIATOR

Lookolie

200 ml

Knoflookolie bevat essentiële aminozuren ter bevordering
van de algemene gezondheid en fysieke conditie van
de duif. Het heeft eveneens een anti-parasitair effect,
is bloedzuiverend en ondersteunt de bloedcirculatie.
Hierdoor beschermt het ook de luchtwegen en wordt
het metabolisme gestimuleerd.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel bij 1 à 2 kg voer.
11

Supplement

AVIATOR

Levu-Pure

700 g

Biergist bevat o.a. vitaminen van het B-complex. Deze
worden gebruikt om energie uit het voedsel te halen.
Verder werkt biergist ook bloedzuiverend, is het een
hulpmiddel voor mooie en sterke nagels, huid en veren
en bevat het chroom: een noodzakelijk mineraal dat
zorgt voor de suikerstofwisseling.
Gebruik?
Meng 1 eetlepel per kg voer, samen met olie.

AVIATOR

Snoep Super

5 of 20 kg

Een oliehoudende, vetrijke zaden- en granenmengeling die als ideale aanvulling in het
sportseizoen kan dienen. Meer dan 20 ingrediënten,
waaronder rijst, vormen een troef voor deze mix.
Een ware lekkernij die als lok- of beloningsmiddel
kan gebruikt worden. Door de unieke samenstelling,
kan het ook een meerwaarde bieden in het
ruiseizoen.

Supplement

AVIATOR

Vita-Vit

700 g of 5 kg

Het alom gekende roze poeder! Een zeer complete
mengeling van mineralen en vitaminen. Het is een
mooie aanvulling naast de graanmengelingen.
Gebruik?
- ter beschikking stellen naar believen
in een potje naast de granen ;
- of 1 eetlepel mengen met 1 kg granen
en 1 eetlepel olie. Goed omroeren!

AVIATOR

Elektrolyten

700 g

Het vult de lichaamszouten weer aan die verloren zijn
gegaan door zware inspanning of bij stresssituaties.
Het is ook aan te raden na ziekte om het lichaamsvocht
weer op peil te brengen.
Gebruik?
- onmiddellijk na terugkeer vlucht: 1 eetlepel per 2 l water;
- bij ziekte of herstel: 2 eetlepels per liter water
gedurende 4 à 5 dagen.

AVIATOR

Glucose

700 g

Glucose is brandstof voor het lichaam. Het wordt
opgenomen in het bloed, gaat naar allerlei spieren
en organen en wordt vervolgens omgezet in energie.
Bij zware inspanning kan een tekort optreden en is
het ideaal ter herstel.
Gebruik?
Meng na zware trainingen en vluchten 1 eetlepel per 2 l water.
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Supplement

AVIATOR

Vita-Grit

8 kg

Een mix voorzien van noodzakelijke vitaminen,
mineralen, grit, calcium en omega’s.
De zeeschelpen zorgen voor de nodige calcium
en de fijne zaden voor de nodige vetten. Handig
in gebruik doordat meerdere potjes worden
vervangen worden door één product.
Gebruik?
Dagelijks beschikbaar stellen en verversen.

AVIATOR

Grit-Anijs

4 kg

Een mengeling van steentjes, oesterschelpen
en anijs. Het belang van calcium wordt dikwijls
zwaar onderschat. Dit is namelijk heel groot
voor een duif. Ook de steentjes zijn belangrijk
om het andere voer te vermalen in de krop,
om maagsappen te maken en zo een optimale
vertering en opname van het voer te bewerkstelligen.
Gebruik?
Ter beschikking stellen naar believen maar dagelijks verversen.

AVIATOR

Muitzaad

2 kg

Een grote varia aan wilde kruidenzaden die niet alleen
de rui maar ook de donsrui positief beinvloeden.
Gebruik?
- klaarmaken als thee of met thee: meng 1 koffielepel
muitzaad en 1 eetlepel thee en laat afkoelen. Als enige
drank ter beschikking stellen meerdere dagen per week.
- of mengen onder het voer: 1 eetlepel per kg voer.
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Overige

AVIATOR

Badzout Eucalyptus

1 kg

Dit is een Atlantisch zeezout met eucalyptus dat tijdens
het baden de luchtwegen van de duif opent. Het versoepelt
en reinigt het verenkleed en heeft een positieve invloed op
de algemene conditie.
Gebruik?
Gebruik 1 eetlepel per 5 liter badwater.
- aangewezen na thuiskomst ter recuperatie en relaxatie;
- 1 x per week als onderhoud;
- 2 x per week tijdens de ruiperiode.

Staatsbaan 100 - 3460 Bekkevoort
T +32 (0)13/77 13 58 - wim@mijten.be
Heb je vragen of wens je meer informatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren!

