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Belangrijke informatie
voor de duivenfokkers

D
ni Gołębnik nr 1 (z Picorin)

waga w g
Gołębnik nr 2 (bez Picorin)

waga w g

Afb. 1: Staafdiagram van de jonge duiven in Hok 1 (met Picorin gevoerd) en in Hok 2 (zonder Picorin gevoerd)

Samenvatting:
Duivenhok 1
Naast de 8% betere gewichtstoename in Hok 1 is noemenswaardig, dat de jonge duiven een uniformer
gewicht hebben, wat op een veel betere voederopname en een uitstekende gezondheid wijst.
Zo op het oog heeft ook het verenkleed van de jonge duiven zich uitstekend ontwikkeld.
Duivenhok 2:
Ofschoon ook deze jonge duiven met goed kweekvoer en alle benodigde mineralen zijn verzorgd, zijn er
grote verschillen in ontwikkeling ten opzichte van de jongen in Hok 1. Het uniforme opgroeien vindt niet gelijkmatig plaats, zodat
de gewichtsverschillen binnen deze groep veel groter zijn.
Om zeker te zijn, dat het hier niet om toevalligheden gaat, werd tijdens de volgende kweekronde de verzorging van de kweekkoppels
in de afzonderlijke hokken 1 en 2 verwisseld. Dat wil zeggen, deze keer werden de duiven in Hok 2 met Picorin gevoerd en de dieren
in Hok 1 zonder Picorin.
Ook bij deze kweek ontwikkelden de jonge duiven, die dagelijks Picorin kregen, zoals ook tijdens de eerste test, zich beter, als
die zonder Picorin. Een resultaat waarmee wij, als ontwikkelaar, zeer tevreden zijn en dat beslist ook een voortreffelijk bijproduct
voor onze duiven is.

Op beide hokken zijn de gewichten van de
jonge duiven tot aan de 4e levensdag
nagenoeg gelijk. Vanaf de 5e levensdag
treed er een gewichtsverschil op.
De jonge duiven uit Hok 1 nemen continu
meer in gewicht toe als de jonge diven uiot
Hok 2. Reeds tijdens de 3e testweek laten
de duiven uit Hok 1 een tot 8,2% betere
groei zien dan de duiven uit Hok 2

       (zie Afb.1)

Tijdens een voedertest met postduiven werden de volgende resultaten met Picorin bereikt.

De kweek met Picorin
Jonge duiven groeien zienderogen. In slechts 22 dagen zijn ze al zo zelfstandig, dat ze
gespeend kunnen worden. Na ongeveer 65 levensdagen zijn ze met betrekking tot
lichaamsbouw en lichaamsgrootte al „volwassen“ dieren.
Om vast te stellen of het door Klaus-Gritsteinwerk ontwikkelde product „Picorin“ ook dat
brengt, wat het beloofd, werden in twee kweekhokken de onderstaande proefen
genomen.
Er stonden twee kweekhokken met daarin elk 12 kweekparen ter beschikking. Op het
eerste hok (Hok 1) kregen de kwekers dagelijks Picorin ter beschiking. Op het tweede
hok (Hok 2) kregen de duiven geen Picorin, maar tevens alle noodzakelijke mineralen
e.d. De jonge duiven werden dagelijks op hetzelfde tijdstip met behulp van een
electronische weegschaal gewogen en hum gewicht werd precies op een daglijst
bijgehouden (zie Tabel 1). De in de tabel genoemde gewichten zijn de gemiddelde
gewichten van de jonge duiven.

Tab. 1: Gemiddelde gewicht van de jonge duiven
in Hok 1 (met Picorin gevoerd) en
in Hok 2 (zonder Picorin gevoerd)

Op de afbeelding 1 zijn de cijfers uit tabel 1 als staafdiagram weergegeven.



Voeding met mineralen - gritten

 Nährgritstein® - Extra
Onze edele gritsteen voor weduwnaars en
dieren die opgesloten zijn in de volière.
Omdat Nährgritstein - Extra is afgestemd
op de bijzondere eisen die deze dieren
stellen, bevat het sporenelementen, die
van levensbelang zijn, in de juiste concen-
tratie.
Art.-Nr. 1003 1 St.

 PicMix - Mineraal
Mineraal in de orginele samenstel-
ling van de Klaus piksteen: een voor
duiven ideale korrelgroote in de
voordelige  5-kg emmer.
Art.-Nr. 1041 5 kg

Pico-Grit®

Het gritmengsel voor de veeleisen-
de fokker.
Pico-Grit is de ideale samenstel-
ling van de meest pure Belgische,
Nederlandse, Deense gritten en
koraalalgen.
Dit grit is qua combinatie uniek.
Art.-Nr. 1005   2,5 kg
Art.-Nr. 1015   5,0 kg
Art.-Nr. 1012   25 kg

 Grit met Anis
Een geliefd en bij voorkeur gebruikt
standaardmengsel van stofarm,
eersteklas Deense en Nederlandse
oester- en mosselschalen. Het moet
het gehele jaar door voor de duiven
beschikbaar zijn en garandeert een
betere kalkvoorziening en vertering
van het voedsel. ook in een prakti-
sche 5 kg emmer
Art.-Nr. 1006 2,5 kg
Art.-Nr. 1016 5,0 kg
Art.-Nr. 101725,0 kg

Picobal® Postduiven-Mineralen
Een excellente mix van orginele
mergel uit de Doberg, koraalalgen,
mosselschalen, waardevolle calci-
um-, magnesium, natrium en fos-
forverbindingen; maar ook de bel-
angrijkste sporenelementen. Op
grond van de samenstelling is het
duidelijk de beste mineraalsamen-
stelling, die we momenteel kennen
voor onze duiven.
Art.-Nr. 2008 5 kg
Art.-Nr. 2009 25 kg
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 duivenbrood
Topkwaliteit in een voordelige verpakking
à 6 stuks
De bijzondere kwaliteit van het duivenbrood
in deze samenstelling wordt bepaald door
de geoptimaliseerde structuur, de korrel-
grootte en de toevoeging van hoogwaardi-
ge sporenelementen.
Tijdens de opfok behoort dit mineralen-
mengsel voortdurend beschikbaar te zijn.
Art.-Nr. 1762 6 St.

 Gritstein
is voor duiven en pluimvee een aanvullend
voer van levensbelang. De uitgebalan-
ceerde voeding met mineralen uit de
beroemde “Doberg” is onontbeerlijk voor
de gezondheid en de vitaliteit.
Klaus Gritstein is door grondig onderzoek
en een jarenlange ervaring volledig gerijpt
Art.-Nr. 1001 1 St.

Faunavit® - B
Dit mineralenmengsel voor duiven, wat rijk is
aan vitamines en sporenelementen, is veelzij-
dig qua samenstelling en geeft een hoog rende-
ment. Faunavit - B wordt gemakkelijk geresor-
beerd, voorkomt verschijnselen door gebrek
aan bepaalde stoffen, verhoogt de prestaties en
de weerstand. Het bindt vloeibare, aan het voer
toegevoegde vitamines en Maratonin oliën.
Art.-Nr. 2090 1 kg
Art.-Nr. 2093 5 kg

- Vitamin A,
- Vitamin D3,
- Vitamin E,
- Vitamin B1,
- Vitamin B2,
- Vitamin B6,

- Vitamin B12,
- Vitamin K3
- Cholin
- Nicotinezuur
- Ca-D-Pantothenaat
- Foliumzuur

- Zink
- Mangaan
- Jodium
- Kobalt
- Ijzer, ...



Proteine, Elektrolyten, conditie middelen

  Superkracht-GeNies poeder
Dit opbouwpreparaat GeNies poeder bevat alle
belangrijke, essentiële aminozuren en zorgt door
de extra stofwisselingsbevorderende bestandde-
len, vitamines en sporenelementen voor een op-
waardering van het graanvoer en een hoger vo-
errendement. GeNies poeder bevordert de ontwik-
keling en de groei van jonge duiven en wordt daa-
rom regelmatig aan fok- en jonge duiven verstrekt.
Het kan zowel over het voer als via het drinkwater
worden toegediend.
Art.-Nr. 2709 400 g    Art.-Nr. 2712   2000 g

 Superkracht Elektrolyt - P
Het poedervormige elektrolyt-preparaat dient ter
verzorging van postduiven zowel voor als na de
vlucht, met name bij slecht weer en zware vluch-
ten. Bij fokduiven die jongen voeren en bij opgroei-
ende jonge duiven is het elektrolyt-P een betrouw-
bare manier om te voldoen aan de extra behoefte
aan mineralen en sporenelementen.
Art.-Nr. 2711 400 g

Silberpfeil® - Reise 1
Reise 1 is een in water oplosbaar, hoogwaardig
EIWITCONCENTRAAT ter verbetering van de ei-
witverzorging na de wedvlucht.
Korte ketting-proteïnen, d.w.z. geactiveerde, in
een lichtverteerbare vorm gebrachte dierlijke
eiwitten, vormen met een aandeel van 55% het
hoofdbestanddeel van dit preparaat. Methionine,
mineralen, sporenelementen en vitamines onder-
steunen de eiwitstofwisseling en zijn daardoor een
onontbeerlijk bestanddeel van dit product.
Art.-Nr. 2175 100 g

Silberpfeil® - Reise 2 is t.o.v. Reise 1 een
combinatiepreparaat. Het wordt  s’woensdags en
donderdags toegediend. Reise 2 bevat in water
oplosbare dierlijke eiwitten, alsmede de aminozu-
ren lycine en methionine die van levensbelang zijn.
De voor de vorming van spierweefsel noodzakeli-
jke mineralen kalium en fosfor, het schildklierhor-
monen activerende jodium en de stofwisseling be-
vorderende vitamines uit het B-complex zijn eve-
neens aan Reise 2 toegevoegd. Reise 1 en Rei-
se 2 worden samen als vluchtmethode toe-
gepast.         Art.-Nr. 2176 100 g

Silberpfeil® - Reise 1 - capsules
De hoogwaardige, waardevolle stoffen van het
Silberpfeil - Reise 1 worden apart toegediend aan
laat terugkerende wedstrijdduiven. De capsules
zorgen voor een snel herstel.
Reise 1 - capsules versterken de groei van waar-
devolle jonge duiven. In een handige blisterver-
pakking: zijn  lang houdbaar.
In fokkerskringen als “B R U I N E  S U P E R P I L”
bekend en geliefd.
Art.-Nr. 2177 45 St.

Maratonin® - energie capsules
Deze nieuw ontwikkelde, unieke capsules bevat-
ten o.a. de energierijke pinda-olie en het anti-stress
mineraal magnesium. Voor het vervaardigen van
de energie capsule werd alleen het waardevolle,
energierijke bestanddeel van de pinda, de pinda-
kern-olie, gebruikt. Het moeilijk verteerbare eiwit
werd verwijderd om de stofwisseling van de dui-
ven niet onnodig zwaar te belasten.
Art.-Nr. 2112 250 St.

 Superkracht-Amino E, B12 +C
Dit is een opbouw- en conditiepreparaat. Het dient
voor een snel herstel en een betere conditie van
postduiven.
Het preparaat heeft een stimulerende werking op
fokduiven in de voorbereidingsfase voor het fok-
gebeuren. Het kan zowel over het voer als via het
drinkwater worden toegediend.
Art.-Nr. 2710 200 g
Art.-Nr. 2720 400 g

Silberpfeil® - opfoktablet
Het ideale opbouwpreparaat met waardevolle,
lichtverteerbare eiwitten, aminozuren, sporenele-
menten en vitamines; alles wat jonge duiven voor
een perfecte groei nodig hebben.
In het bijzonder voor ouder fokduiven is de Silber-
pfeil opfoktablet een grote hulp voor de vitaliteit en
de vruchtbaarheid.
Art.-Nr. 2180 350 St.

 
Perfect voor de snelheid
Perfect voor de stofwisseling
Perfect voor gezonde duiven
Premix voor duiven met
Jodium (J), Ijzer (Fe), Mangaan (Mn), Zink (Zn),
Koper (Cu), Molybdeen (Mo), Kobalt (Co)
Doel: Het stimuleren van de stofwisseling en het
verbeteren van de zuurstofopname.
Art.-Nr. 2756 300 ml
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Jodoferrol
Jodium-ijzer-complex met de jodiumfactor 20
Het dient voor de aanvullende verzorging met spo-
renelementen, vooral met jodium en ijzer. Jodofer-
rol brengt de stofwisseling op gang, verbetert de
prestaties en zorgt voor een betere zuurstofop-
name. Na de vlucht zorgt het voor een snel herstel
van uw postduiven en voorkomt uitdroging en een
tekort aan sporenelementen.
Art.-Nr.: 2283 500 ml

 - PIXO® tablet
Volgens de reparatieformule regenererend, stabi-
liserend, nieuw vormend voor gebruik bij duiven
met overbelasting aan spieren, gewrichten en be-
wegingsapparaat (bijv. bij scheefvliegen na zwa-
re vluchten of  aan het begin van de training na de
lange winterrustperiode)
Klaus - PIXO met het extract uit de Nieuwzeeland-
se groenlipmossel
Art.-Nr. 2191 - 100 St.    Art.-Nr.2192 - 350 St.

Tricom® Elektrolyt (vloeibaar)
met oligosacchariden. Een oplossing met minerale
zouten en sporenelementen die van levensbelang
zijn, evenals de energierijke meervoudige suikers.
Het is samengesteld volgens wetenschappelijke
maatstaven en is bewust “chloor-arm” gehou-
den. De uitgebalanceerde en veelzijdige samen-
stelling heft het gebrek aan electrolyt op dat gedu-
rende een zware vlucht of door ziekte is ontstaan
en zorgt voor de electrolyt balans in de vochthuis-
houding van de duif.
Art.-Nr. 2170 250 ml
Art.-Nr. 2171 500 ml



Vitamine, Elektrolyten, Ruihulp

Vitamultin®  multivitamin-tabl.
Vitamultin multivitamine tabletten bevatten
een hogeconcentratie aan vitamines en
bouwstoffen, waardoor de duiven gemak-
kelijk en probleemloos de beste prestaties
kunnen leveren. Wij adviseren een doelge-
richt gebruik, niet alleen vóór en na een
zware vlucht, maar ook vóór tentoonstel-
lingen en gedurende de rui.
Vitamultin multivitamine tablets
brengen uw duiven in topvorm.
Art.-Nr. 2161 100 st.

Vitamultin® MB
multivitamine, vloeibaar
is niet alleen geschikt voor een optimale opfok en
voor de wedvluchten, maar ook voor een regel-
matige toediening gedurende het gehele jaar.
Vitamultin multivitamine is een uitermate belangrijk
product voor de opbouw van een perfecte ge-
zondheid en ter versterking van het afweerme-
chanisme.
Art.-Nr. 2181 500 ml

Vitamultin® B-complex-tabl.
De tablet bevat o.a. de vitamines B1, B2, B6
en B12, evenals  calcium-pantothenaat, fo-
liezuur, nicotineamide en biotine. Deze vita-
mines van het B-complex zijn “prestatie-
vitamines”. De vitamine B-complex tab-
lets zijn met name geschikt als eenmalige
behandeling van westrijdduiven en voor
jonge duiven in de groei. De werking van
de tablet is identiek aan die van het boven-
genoemde vloeibare Vitamultin B-complex.
Art.-Nr. 2160 100 st.

Vitamultin® - E  tabl.
Ter ondersteuning van de stofwisseling en
de vruchtbaarheid van postduiven. De post-
duiven krijgen een dag na hun terugkeer 1
tablet. Fokduiven krijgen 2 - 3 keer per week
1 tablet, 14 dagen voor het paren tot het
tijdstip van de leg.
Art.-Nr. 2107 150 st.

Vitamultin® B-complex, vloeibaar
Dit in water oplosbare vitaminepreparaat bevat 7 vitamines
van het B-complex. Het brede toepassingsgebied
verduidelijkt de omvangrijke fysiologische werking van
dit moderne preparaat. Voorbeelden hiervan zijn:
bevordering van de stofwisseling, beschermende werking
van het maag-darmkanaal (infectie van paramyxovirus),
in stand houden van een optimale werking van het
zenuwstelsel, de sli jmvliezen, het hart en de
spijsverteringsorganen. Vitamine B bevordert de productie
van rode bloedlichaampjes en de vorming van antilichamen
tegen ziektekiemen.
Art.-Nr. 2166 300 ml

Vitamultin® - E,
Vitamine E is de vruchtbaarheidsvitamine voor
fok- en wedstrijdduiven. Toediening voor de pa-
ring en gedurende de fok. Het regelt de ontwikke-
ling en de functie van de geslachtsorganen en
voorkomt gebreken en embryosterfte door een
gebrek aan vitamine E.
Art.-Nr. 2167  300 ml

 Vitamina®

In deze multivitamine zijn 18 vitamines die van le-
vensbelang zijn, gecombineerd in een goudgele,
heldere oplossing. De veelzijdige samenstelling van
dit in water oplosbare vitamine concentraat is met name
geschikt voor gebruik gedurende grote inspanningen
en in stress-situaties. Het zenuwstelsel en de bloed-
somloop worden versterkt, de stofwisseling gestimu-
leerd en de afweerstoffen verhoogd, terwijl ieder ver-
schijnsel door vitaminegebrek wordt voorkomen.
Art.-Nr. 2770 - 100 ml, Art.-Nr. 2771 - 250 ml
Art.-Nr. 2772 - 500 ml, Art.-Nr. 2773 - 1000 ml

 Vitaminkissen A-D3-E
als extra, kortstondige vitaminekuur.
In water oplosbaar.
Kan zowel via het drinkwater als het voer worden
toegediend.
Art.-Nr. 2934 100 ml
Art.-Nr. 2936 500 ml

 Vitaminkussen A-D3-E
Art.-Nr.2938 1 x 20 ml
Art.-Nr.2939 12 x 20 ml

Tricom® Mauserhilfe (vloeibaar)
is door zijn uitstekende samenstelling effectief en
doeltreffend.Tricom Ruihulp (vloeibaar) kan door
het drinkwater en over het voer verstrekt worden.
Bij regelmatige toediening vermindert u veerfouten
door groeistoornissen. Vloeibare Tricom Ruihulp
bevat een hoog gehalte aan methionine, opneem-
bare calcium en talrijke vitamines.
Een goed gevederte is de voorwaarde voor uitste-
kende vliegprestaties in het komende seizoen.
Art.-Nr. 2273 1000 ml
Art.-Nr. 2274 2500 ml
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  Vita-Blut-Extra®

Dit waardevolle opbouwpreparaat met dierlijk ei-
wit garandeert een optimale conditie.     Vita-
Blut-Extra dient voor het opfokken en versterken
van jonge duiven, alsmede voor het verbeteren
van de conditie en de prestaties van fok- en wed-
strijdduiven.
Bloedopbouwend.

Art.-Nr.2701    350 st
Art.-Nr.2702    700 st
Art.-Nr.2703  1200 st

Columbalyt Calcium-Drink (vloeibaar)
is een vloeibaar voedingssupplement ter voorkom-
ing van kalkgebrekverschijnselen.
Calcium ondersteunt de veervorming
Calcium bevordert de botvorming
Calcium helpt verenpikken voorkomen
Calcium is belangrijk voor de informatieoverdracht
in zenuwen en hersenen
Art.-Nr. 2105 500 ml

  Bio-Power
Uzupełniający biologiczny pokarm dla gołębi z
wartościowymi ziołami, lecytyną, minerałami,
pierwiastkami śladowymi, aminokwasami i
witaminami.
Art.-Nr. 2113 400 g



Maratonin® - natuurproducten, kruiden en olie

Maratonin® knoflookolie
Dit natuurlijke extract uit knoflookteentjes is door
de olie-achtige hoedanigheid gemakkelijk te men-
gen met het korrelvoer. Voordelen van de Mara-
tonin knoflookolie: Gelijkmatige en snellere op-
name van de werkzame stof, zodat de positieve,
gezondheidsbevorderende eigenschappen van het
knoflook beter tot hun recht komen.
Art.-Nr. 2145 250 ml

Maratonin® duiven thee
is een doelgerichte keuze verschillende ge-
neeskrachtige kruiden met een bloedreinigen-
de en ontslakkende werking. Het bevordert het
algehele welzijn van de duiven, verhoogt het natu-
urlijke afweermechanisme en verkort de herstel-
periode na een vlucht. Het leidt tot een snellere
normalisering van de spijsverteringsorganen en
verschaft zo de voorwaarde voor de opbouw van
nieuwe krachtreserves.
Art.-Nr. 4153 200 g

Maratonin® Lecithinepoeder
Het lecithinepoeder van Klaus
- verbetert de opname en het benutten van vetten
- stabiliseert de stofwisseling
- verhoogt het prestatievermogen en het plezier in
  vliegen
- verbetert de ontwikkeling tijdens de groei
- versterkt het totale organisme
- levert een bijdrage aan een glad, glanzend en
 waterafstotend verenkleed.
Art.-Nr. 2152 400 g

Maratonin® biergist (fijn)
100% puur biergist - allerfijnste topkwaliteit.
De grote voedingswaarde is gebaseerd op diver-
se eigenschappen, die de totale stofwisseling po-
sitief beïnvloeden. Maratonin biergist regelmatig via
het voer toedienen, zodat men goed groeiende,
vitale duiven met een perfecte weerstand tegen
infectieziekten krijgt.
Art.-Nr. 2151 500 g

Maratonin® combi-power-olie
Maratonin combi-olie is samengesteld uit vijf ver-
schillende, waardevolle plantaardige oliën. Het
betreft olie van maiskiemen, pinda’s, soja,
walnoten en saffloer. Deze oliën hebben een
hoog percentage onverzadigde vetzuren. Marato-
nin combi-olie is gedurende het gehele jaar een
uitstekende krachtbron.
Art.-Nr. 2142 500 ml

Maratonin® tarwekiemolie
wordt met name geadviseerd gedurende de pa-
ring en tijdens wedvluchten. Het bevat natuurlijk
vitamine E en F, evenals provitamine A.
De onverzadigde vetzuren en de vitamines heb-
ben een zeer hoge biologische waarde. Maratonin
tarwekiemolie bevordert de bevruchting.
Art.-Nr. 2154 250 ml

Maratonin® levertraan
De Maratonin levertraan is een koud gefiltreerde,
hoogwaardige, natuurlijke levertraan, waarvan de
kwaliteit overeenkomt met de medicinale levertra-
an. Door een speciale behandeling is deze lever-
traan zeer lang houdbaar. Levertraan wordt met
name aan jonge duiven in de groei gegeven.
Art.-Nr. 2157  250 ml
Art.-Nr. 2158  500 ml
Art.-Nr. 2159 1 L
Art.-Nr. 2932 5 L
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Maratonin® soja-energie-olie
Deze vitamine E-rijke plantaardige olie bevat een
hoog percentage onverzadigde vetzuren, en dan
met name het meervoudig onverzadigde linol- en
lijnzaadoliezuur (vitamine F).
Maratonin soja-olie is gedurende het gehele jaar
een waardevolle aanvulling op het voer.
Art.-Nr. 2143 500 ml

 Usnea barbata
voor postduiven
Usnea barbata dient als aperativum (eetlustopwek-
kend)
Art.-Nr. 4252   500 ml

 Origa Plusnea
In Origa Plusnea zijn de goede eigenschappen van
de origanums en het baardmos (Usnea barbata)
verenigd. De in origanum en in het baardmos aan-
wezige planten ingrediënten vervullen belangrijke
ecologische taken voor de plant. Ze dienen als
afweerstoffen tegen ziektekiemen. De bittere stof
van het baardmos, de usninezuren en de hoof-
dbestanddelen van de origanums (carvacrol, thy-
mol) hebben naast eetlustopwekkende en
aromatische, ook anti-microbiële, bacterie-
en schimmeldodende eigenschappen.
 Art.-Nr.: 4255 - 300 ml

300 ml

500 ml

Maratonin®  bierdroesem-biergist (grof)
Bierdroesem-biergist bevatten talrijke natuurlijke
bestanddelen, die de stofwisseling, de prestaties
en de gezondheid bevorderen, zoals essentiële
aminozuren, vitamine B-complex, sporenelemen-
ten en de groei stimulerende werkzame stoffen.
Art.-Nr. 2150 600 g
Art.-Nr. 2933 3000 g

Maratonin®   soja-origanum-olie
bevat etherische oliën, vitamine E en essentiële
vetzuren. Enkele soorten etherische oliën werken
eetlustopwekkend, zijn goed voor de spijsverte-
ring en verminderen het aantal micro-organismen
en darmparasieten.
Soja-oregano-olie wordt onder andere 1 week
lang over het voer gegeven: tijdens de voorberei-
ding op de kweek, bij gespeende jonge dieren en
tijdens de ruiperiode.
Art.-Nr. 2133 500 ml

Maratonin®  maiskiem-olie
Maratonin maiskiem-olie is de energie- en kracht-
bron gedurende het gehele jaar. Vitamine E en een
hoog percentage onverzadigde vetzuren (85%)
zijn belangrijke bestanddelen. Maratonin maiskiem-
olie wordt gedurende de wedvlucht aan het voer
van de laatste drie maaltijden toegevoegd.
Art.-Nr. 2148 250 ml
Art.-Nr. 2149 500 ml



Opbouwpreparat Art.-Nr. 2240 250 g
Trevit wordt toegediend via het drinkwater.
Een volle theelepel is voldoende voor 20 duiven.
Gebruiksaanwijzing:  Reisseizoen: Ter verhoging van de prestaties en ter verkrij-

ging van uitzonderlijke prestaties geeft men drie dagen voor
iedere vliegdag dagelijks ,,Trevit”-drank. Op de dag van in-
korven slechts helder water. Na de vlucht geeft men twee
dagen achter elkaar ,,Trevit”-drank om de vermoeienissen
van de reis sneller te herstellen.
Rui: ,,Trevit”-drank helpt voor vlot en goed ruien en bij het
verkrijgen van gezonde veren. Het maakt, dat de duiven de
moeilijkheden tijdens het ruien gemakkelijker te boven ko-
men. Vanaf begin september tot aan het uitvallen van de
laatste staartveren geeft men regelmatig 3 dagen ,,Trevit”-
drank.

Hulp in de winter: In de wintermaanden met weinig zon
verdient het aanbeveling de duiven ledere zaterdag ter ver-
hoging van hun weerstandsvermogen en tot behoud van hun
vitaliteit ,,Trevit”-drank als natuurlijke bron van energie toe
te dienen.

Kweken: Veertien dagen voor het paren — zo lang de duiven
nog gescheiden zijn — geeft men tot aan het paren twee

dagen ,,Trevit”-drank. Na het paren geeft men geen ,,Trevit”-drank meer. Het verdient
aanbeveling de van hun ouders gescheiden jonge dieren, om het fokken succesvol te
laten verlopen, gedurende de eerste acht weken iedere zaterdag ,,Trevit”-drank als
extra kost toe te dienen.

Energie-leverancier Voedingssupplement

Lichaamseigen afweerstoffen zijn het beste voor het
duivenorganisme - DAAROM PICORIN -

Gebruik: Picorin  wordt als poeder over het voer
gegeven. Voor een goede opname van Picorin

dient men de het graan met Maratonin-Combi-Olie te bevochtigen. Vervol-
gens het voer goed mengen en in een schone voerbak verstrekken. De
klaargemaakte hoeveelheid moet dezelfde dag opgegeten worden. Te ge-
bruiken hoeveelheid: 1-4 eierlepels per Kg.
Art.-Nr. 2940 200 g
Art.-Nr. 2944 400 g
Art.-Nr. 2941 600 g
Art.-Nr. 2942 3000 g

Picorin®

Picorin bestaat uit hoogwaardige grondstoffen,
die een zeer groot aantal natuurlijke sporenele-
menten, werkzame stoffen en aminozuren bevat-
ten.
Picorin staat voor -
betere natuurlijke weerstand, Gelijkmatiger groei,
betere benutting van het genetisch aanwezige gro-
eipotentieel bij een zorgvuldig afgewogen voeding,
betere voedselop-name,
een opfok, die nadat de groei klaar is, dus als
postduif, tenminste in het 1e en 2e jaar duidelijke
voordelen kan hebben.

PICORIN
- een unieke samenstelling -
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Trevit® Forte
Energeticum
Trevit Forte is een combinatie van waardevolle en-
ergie leveranciers uit de voedingsmiddelengroep van
de koolhydraten. Waardevolle suiker-verbindingen
(mono-, di- en oligosaccharide), evenals de bel-
angrijkste bestanddelen van natuurlijke honing
zijn in dit product verenigd. Hierdoor wordt de ener-
giehuishouding na een vlucht verbeterd. Trevit For-
te wordt via het drinkwater toegediend.
Art.-Nr. 2241 250 g

Trevit®

  WU-PU
is een combinatie van gemalen kruiden, wortels en
zaden waarvan de aromatische oliën, bitterstof-
fen en vitaminen naast hun spijsverteringsbevor-
derende eigenschappen ook zorgen voor het be-
strijden en voorkomen van wormen. WU-PU wordt
met Maratonin-soja-oregano-olie aan het voer ge-
bonden en gebruikt als kuur voor het begin van
kweek, de vluchten en de rui.
Naast de bestrijding van darmparasieten reguleert
het ook de werking van de darmen.

Art.-Nr. 4765 200 g

  Luchtwegen Thee
Ter bevordering van het welzijn van onze postdui-
ven na de terugkeer van zware vluchten of postdu-
iven, die lang in een gesloten volière of hokken ver-
blijven.
Kruiden met specifieke eigenschappen werken
heilzaam en bevrijdend op de bovenste luchtwegen.
Vele soorten kruiden en thee hebben hun nut bewe-
zen bij verkoudheid en lichamelijke ongemakken.
De positieve werking van natuurlijke middelen is vaak
uitstekend. „Luchtwegen Thee“ is het resultaat van
de ervaring van succesvolle duivenliefhebbers.
Art.-Nr. 4775 150 g

  diarree tabletten
is een combinatie van kruiden.

Voedingssupplement
Art.-Nr. 4730 100 St.

Pelin® Essenz
Dit versterkingsmiddel heeft een algemene uitwerking en
behoudt de kracht van de duiven. Pelin essence heeft een
anti-bacteriologische werking en beschermt de bovenste
luchtwegen tegen infecties.
Dosering: 5 ml = 1 theelepel per liter drinkwater
Art.-Nr. 9245 50 ml
Art.-Nr. 9246 100 ml
Art.-Nr. 9251 250 ml

Pelin Re® 6
is een beproefd preparaat voor een optimale opname en
vertering van het voedsel. Het wordt met tussenpozen van
ca. 5 dagen via het drinkwater toegediend.
Dosering: 10 ml = 2 theelepels per liter drinkwater
Voor tentoonstellingen kan de hoeveelheid worden ver-
dubbeld.
Art.-Nr. 9247 50 ml
Art.-Nr. 9248 100 ml
Art.-Nr. 9252 250 ml

Trimonex® combi tabletten   Niet in België / Nederland  verkrijgbaar

Dit combinatie preparaat, bestaande uit drie werkzame, goed verdraagbare stoffen,
is een middel tegen trichomonaden (het geel), coccidiose
en infecties aan het kropslijmvlies. Het wordt toegediend
aan zieke duiven en bij wedstrijd- en jonge duiven ter
voorkoming van voornoemde ziektes. Wedstrijdduiven
krijgen gedurende het seizoen 1 x per 2 à 3 weken in het
weekeinde ‘s avonds na een vlucht 1 tablet. Jonge duiven
krijgen 1 tablet na het spenen en twee à driemaal
gedurende wedstrijden voor jonge duiven.

Het beste is evenwel, dat het duiven-
organisme zijn eigen afweerstoffen vormt.



Maandag: Morgen: Een lepel Silberpfeil-Reise 1 = (5 g) op 1 ltr water of e.v.t. over het
voer voor 30 duiven.½ Dieet, ½ Gerst

Avond: Opnieuw klaar zetten van een lepel Silberpfeil zoals morgens
Voeren idem als morgens.

Dinsdag: Morgen: Schoon water
½ Gerst, ¼ Dieet en ¼ Vliegvoer

Avond: Schoon water mit Maratonin knoflooksap
¼ Gerst, ¼ Vliegvoer en een ½ Dieet voeren

Woensdags: Morgen: Silberpfeil-Reise 2 een lepel (5 g) op 1 l water en e.v.t. over het
voer voor 30 duiven
¼ Gerst, ¼ Dieet, ½ Vliegvoer

Avond: Opnieuw klaar maken van Silberpfeil zie morgens.
Voeren idem als morgens

Donderdag: Morgen: Schoon water
½ dieet en ½ vliegvoer

Avond: Schoon water
 ¼ dieet en ¾ Vliegvoer geven

Vrijdag: Morgen: Schoon water
Voeren met vliegvoer

Avond: Vitamultin-B complex = 1-3 ml per liter drinkwater.
Voldoende vliegvoer en bij vluchten boven de 300 km aanvullen met Mais.

Zaterdag: Morgen: Schoon water
¼ Dieet en ¾ vliegvoer

Middags: Schoon water
Rijst

- methode

  

Zondag: Maratonin-duiventhee met Trevit of Trevit Forte
Futter: ½ Dieet voer, ½ Gerst
Let op:
In de middag uw duiven een Silberpfeil-Reise 1 capsule opsteken.
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Amino, E, B12 + C - GeNies-Pulver - Elektrolyt P
Superkraft - methode

Maandag: Morgen: 1/3 dieet voer, 1/3 gerst, 1/3 paddy/rijst; schoon water.
Avond: Voeren idem als morgens. Bij een zware vlucht nogmaals

Superkraft Amino,E,B12+C (3g/ltr), anders schoon water.

Dinsdag: Morgen: 40% dieet, 20% gerst en  20% paddy/rijst met 20% vliegvoer; schoon water.
Avond: 40% vliegvoer, 30% dieet, 15% gerst en  15% paddy/rijst; Maratonin

Knoflookolie en Maratonin biergist (fijn) over het voer vermengen.
Pelin Essenz (3ml/l) in het drinkwater.

Woensdag: Morgen: 60% vliegvoer, 10% dieet, 10% gerst, 10% paddy/rijst en
10% zonnenbloempitten; schoon water.

Avond: Idems, morgens.

Donderdag: Morgen: 70% vliegvoer, 10% dieet, 10% paddy/rijsz en 10% zonnenbloempitten.;
Schoon water.

Avond: 80% vliegvoer, 10% zonnenbloempitten en 10% mais;
Vitamultin B-komplex, 2-3 ml/ltr.

Vrijdag: Morgen: 80% vliegvoer, 10% zonnenbloempitten en 10% mais; schoon water.
Avond: 70% vliegvoer, 20% mais, 10% snoepzaad. Voor verdere vluchten

Siegertauben Superkraft GeNies-Pulver (3g/ltr).

Zaterdag: Morgen: Voldoende dieet voer met rijst. Vooral bij warm weer
Superkraft Elektrolyt-P in water (3-5g/ltr); Ongeveer
2 uur voor het in de mand zetten schoon water.

Zondag: Aankomst: Maratonin duiven thee plus Trevit (5-10g/l).
Bij warm weer Superkraft Elektrolyt-P toevoegen .
Een klein beetje lichte kost voeren.

Avond: Superkraft Amino,E,B12+C 3-5 gr/ltr
Voldoende dieet voer en na een zware vlucht Vliegvoer
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- methode
Zondag: Aankomst: Maratonin duiven thee met Trevit (5-10 g/ltr). Bij

warm weer Superkraft Elektrolyt-P toevoegen.
Een klein beetje Dieet voer.

Avond: Superkraft Amino, E, B12 + C na een zware vlucht 3-5 g/ltr
Voldoende dieet voer en na een zware vlucht 50% vliegvoer

Maandag: Morgen: Krap zuivering en schoon water.
Avond: Voldoende zuivering en na een zware vlucht Superkraft Amino,E, B12 + C

(3g/ltr); schoon water. 1 x per veertien dagen een Trimonex tablet opsteken.

Woensdag: Morgen: 50 % vliegvoer, 50 % zuivering en schoon water.
Avond: 60 % vliegvoer, 30 % zuivering, 10 % zonnenbloempitten, van deze

mengeling voldoende geven Superkraft Amino, E, B12 + C
(2g/20 duiven) over het voer. Jet 2000/20  (Dinsdag)

Vrijdag: Morgen: Idem voeren als donderdagavond
Vitamultin-B-Komplex 2-3 ml/ltr

Avond: Vliegvoer met mais/zonnebloempitten,(volle bak).
Superkraft GeNies-Pulver (2g/ltr)

Zaterdag: Tot 2 uur voor het inkorven voldoende vliegmengeling en dieet voer voor het
uitzoeken.
Schoon water.

Donderdag: Morgen: 80% vliegvoer, 10% zuivering en 10% zonnenbloempitten, schoon water.
Avond: 80% vliegvoer, 10% mais en 10% zonnenbloempitten. voldoende voer

geven, Superkraft Amino, E, B12 + C (2g/20 duiven) over het voer.
Jet 2000/20  (Dinsdag)
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Dinsdag: Morgen: 30 % vliegvoer, 70 % zuivering en schoon water.
Avond: Maratonin knoflookolie en Maratonin fijne biergist over

het voer. Jet 2000/20 (1,5 ml per liter water)
40 % vliegvoer, 60 % zuivering



Syntex® nestschalen (zwart)
De Syntex nestschaal is van stevig kunststof gemaakt. Het is stabiel,
onbreekbaar, solide en
afwasbaar. Optimale vorm met eierkom. Bovendien zeer geschikt als
zitplaats voor weduwnaars.
De merknaam “Syntex” is een begrip in de fokkerswereld.
Art.-Nr. 5403 Ø 23 cm
Art.-Nr. 5406 Ø 29 cm

 kunststof drinkbak met draagring
is een kunststof drinkbak met veel voordelen:
extreem lang houdbaar, hoogwaardig kunststof,
draagring, bajonet-sluiting, schaalverdeling en een
grote vultrechter.
Art.-Nr. 5295 3,5 L
Art.-Nr. 5297 5,0 L

 kunststof drinkbak
met drinkbakbescherming
Art.-Nr. 5293 3,5 L
Art.-Nr. 5294 5,0 L

Extra set:
Tegen stof beschermende kleppen
(Voor 1 drinkbak zijn 6 kleppen nodig)
Art.-Nr. 5280 1 St.
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 kunststof drinkbak mit knop
De Klaus kunstof drinkpot met knop is een bijzon-
dere stolp drinkpot zonder bajonet verbinding. De
greep dient ter verbetering van het gebruik. Bij deze
drinkpot is bijzondere aandacht besteedt aan het
inwandige (de binnenwand). Hierdoor wordt de
reiniging probleemloos. Door de gladde binnen-
wand kan met de drinkpot met de vinger reinigen.
Dus minder kans op besmettingen. De drinkpot is
een TOPPER van Klaus.
Art.-Nr. 5272  3,5 L
Art.-Nr. 5273  5,0 L

Voederautomaat uit kunststof
Deze automaat is dezelfde uitvoering als de
Klaus pluimvee bakken met draagring.
Stabiele opbouw met grote schroefdraad om
de doorloop te verstellen.
Art.-Nr. 7571   3,0 kg
Art.-Nr. 7572   6,0 kg
Art.-Nr. 7573   9,0 kg
Art.-Nr. 7574 12,0 kg

Pluimvee- en vogeldrinkbak van kunststof
Deze drinkbakken zijn voorzien van bajonetsluiting
en draagring. De drinkbak laat zich makkelijk vullen
en kan opgehangen worden, waardoor het een ide-
ale vogeldrinkbak is. De hoogwaardige en sterke
breukbestendige kunststof garandeert een lange
Art.-Nr. 7600 1,0 L
Art.-Nr. 7601 2,0 L
Art.-Nr. 7602 3,0 L
Art.-Nr. 7603 5,0 L
De 5 l drinkbakken kan niet uphangen worden

Drinkbakken, Voederautomaten und Nestschaal

Speciaal-vogeldrinkbak van kunststof
met staanplaats
Deze drinkbakken zijn voorzien van bajonetsluiting
en draagring. De drinkbak laat zich makkelijk vullen
en kan opgehangen worden, waardoor het een
ideale vogeldrinkbak is. De hoogwaardige en ster-
ke breukbestendige kunststof garandeert een lan-
ge levensduur.
Art.-Nr.  8580    1,0 L

  kunststof voederbak
Door de speciale, halvemaan vorm wordt het uit-
werpen van voer voorkomen. De bak kan prima in
een Klaus rooster (art.nr. 5420) worden gehan-
gen. De bak kan worden opgehangen, vastgespi-
jkerd of los worden neergezet.
Art.-Nr. 5428

Voederautomaat van kunststof
met staanplaats
Deze voederautomaaten zijn voorzien van bajo-
netsluiting en draagring. De voederautomaat laat
zich makkelijk vullen en kan opgehangen worden,
waardoor het een ideale voederautomaat is. De
hoogwaardige en sterke breukbestendige kunst-
stof garandeert een lange levensduur.
Art.-Nr.   8581    1,0 L

Voederbak van kunststof
Art.-Nr. 5445   Ø15/19,5 cm

Drinkbak van kunststof 1 L
Art.-Nr. 5170 1 L

Drinkbak voor pluimvee, kunststof
uitgevoerd met dubbele mantel
De drinkbak kan met een emmer worden
gevuld, maar kan ook vol met water wor-
den gedragen.
Het onderste gedeelte is rood en het bo-
venste is wit, met twee draagringen.
Art.-Nr. 7604 7,0 L
Art.-Nr. 7605 10,0 L

Drinkbak voor pluimvee, kunststof
nieuwe stijl, lichtgewicht
De voordelig geprijsde drinkbakken voor hoenders
en kuikens,
met dubbele cylinders, draagbeugel en bajonets-
luiting, ook geschikt om op te hangen.
Art.-Nr. 7630 6,0 L
Art.-Nr. 7633 12,0 L Ophangbeugel voor drinkbakken

en voederautomaten
Art.-Nr. 7599



SIERDUIVEN
 Profi-Plus

Voor optimale groei, voor een uitste-
kende rui, voor een succesvolle
kweek. Profi-Plus bestaat uit hoog-
waardige grondstoffen, die een zeer
grote hoeveelheid van eigen sporen-
elementen, natuurlijke werkstoffen en
aminozuren bevatten. Wij verwachten
van Profi-Plus dat een betere natuur-
lijke weerstand wordt gevormd, dat
een gelijkmatige groei plaatsvindt en
dat het genetisch bepaalde groeipo-
tentieel bij een evenwichtige verdere
voeding volledig  benut kan worden
en de spijsvertering verbeterd wordt
en dat jonge dieren, die met dit pre-
paraat opgefokt worden ook als
volwassen dieren een stabiele ge-
zondheid hebben.
Art.-Nr. 2020 400 g

 Profi-Form
voor de opfok tot aan de tentoonstel-
lingstijd Een regelmatige verstrekking
van Profi-Form aan hobby- en sierdu-
iven vanaf de tweede levensweek
wordt aanbevolen.
Mineralen, sporenelementen en vita-
mines voorkomen
in hoge mate de misvorming van het
gevederte en ondersteunen de vor-
ming van een glanzend verenkleed
met intensieve kleurpigmenten.
De dieren bereiken een optimale ten-
toonstellingsconditie met contrastrijke
koppen en krachtige intensieve been-
kleur.
Art.-Nr. 2012 350 g

 Profi-Mineral-CPM
voor veren, botten en spieren „Profi-Mi-
neral- CPM“ is een leverancier in poe-
dervorm voor de van vitaal belang zijn-
de mineralen calcium, fosfor en mag-
nesium. Zo is bijv. ongeveer 50% van
het lichaamseigen magnesium als
magnesiumfosfaat in de botten van de
dieren opgeslagen. Omdat het skelet
voortdurend verandert, ook bij oudere
dieren, hebben levende wezens voort-
durend behoefte aan deze stoffen. Cal-
cium, fosfor en magnesium hebben
voor een dierorganisme op vele manie-
ren een buitengewoon grote betekenis.
Calcium: botvorming, informatieover-
dracht in zenuwen en hersenen, vor-
ming van enzymen, etc.
Fosfor: botvorming, belangrijke functies
binnen de energie-stofwisseling. Mag-
nesium: samen met calcium en fosfor
voor de bot- en veervorming en active-
ring van enzymen verantwoordelijk.
Art.-Nr. 2015 400 g
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Vitamultin® MR
multivitamine, vloeibaar
is niet alleen geschikt voor een optimale op-
fok, maar ook voor een regelmatige toedie-
ning gedurende het gehele jaar.
Vitamultin multivitamine is een uitermate
belangrijk product voor de opbouw van een
perfecte gezondheid en ter versterking van
het afweermechanisme.
Art.-Nr. 2186 500 ml

 Volieren-Gritstein
(Voor uw vogels een lekkernij en bo-
vendien onontbeerlijk om zich prettig
te voelen in de volière. Een kwaliteits-
product voor alle gevederde dieren, ge-
test voor een gezonde opfok, rui, bot-
en veervorming. Verhoogt de weer-
stand tegen ziektes. Wanneer steeds
voldoende grit aanwezig is, dan nemen
de dieren wat ze nodig hebben.
Art.-Nr. 8921 1 St.

Faunavit® -
mengsel met mineralen
Faunavit - Z is een hoogwaardig minera-
lenmengsel voor  siervogels, dat alle
noodzakelijke mineralen, vitamines en
sporenelementen bevat. Faunavit - Z kan
voor de opname zowel over het voer als vrij
in de kooi worden gestrooid.
Art.-Nr. 8929 250 g

  vogelkool
voor sier- en zangvogels
Als toevoeging aan het grit, voor een bete-
re spijsvertering. Houtskool absorbeert vlo-
eistof en schadelijke stoffen. Het brengt
diarree tot rust en voorkomt vergiftigingen.
Art.-Nr. 8927 50 g
Art.-Nr. 8013 20 kg

Vogel-Pico-Grit®

Een uitgelezen mengsel
bestaande uit waarde-
volle mossel- en oester-
schelpen en zeealgen,
die rijk aan mineralen
zijn. Ideaal voor alle op-
gesloten sier- en zangvo-
gels. Onontbeerlijk gedu-
rende het gehele jaar.
Art.-Nr. 8922 250 g
Art.-Nr. 8925 500 g
Art.-Nr. 8923   5 kg
Art.-Nr. 8924 25 kg



Picobal®  Pluimvee-mineralen
Een bijzondere mengeling van koraalalgen en mos-
selschalen, waardevolle calcium-magnesium- na-
trium en fosforverbindungen. Origineel van de
Doberg-Mergel alsook de belangrijkste sporen-ele-
menten. Deze mineralen zijn in samenwerking met
Wilfried Detering, de wereldbekende fokker van
dwerg Plymouth Rocks en modern Engelse dwerg-
hoenders.
Art.-Nr. 2959   5 kg
Art.-Nr. 2954 25 kg

Picoform voor pluimvee
Een veelzijdig samengesteld biologisch opbouw-
preparaat met natuurlijke Kruiden, Lecithine, Ge-
neeskrachtige aarde, Mineralen, Sporenelementen,
Aminozuren, en immuniteits-ondersteunende Vit-
amines. Ideaal voor een regelmatige veergroei bij
uw opgroeiende dieren en als voorbereiding op
tentoonstellingen en tijdens de fokperiode.
Art.-Nr. 7914 350 g
Art.-Nr. 7915 2000 g

Picosalb  Kammglanz (kamglans)
Een ideale combinatie van alcoholische kruiden-
treksels en speciale Bio-Olie. Door het versterken
van de doorbloeding van de ingewreven lichaams-
delen, in samenhang met het natuurlijke glansef-
fekt, worden de kansen op een goede klassering
op tentoonstellingen groter. Met Kammglanz begint
u al met een voorsprong tijdens de keuring.
Art.-Nr. 7916 80 ml

Picostart  Kuikenstart
Een preparaat ontwikkeld door Wilfried Detering
en Dr. E. Schwidde met essentiële bestanddelen
en vitamines om de immuniteit te ondersteunen.
Het is het ideale opbouwpreparaat voor een re-
gelmatige groei van het kuiken gedurende de eers-
te vijf kwetsbare weken.
Art.-Nr. 7912 300 g
Art.-Nr. 7913 2000 g
Een optimale verzorging met aminozuren en vita-
mines verhoogt de weerstand van het kuiken.

Picolyt  Calcium-Drink
is een vloeibaar aanvullend voedermiddel ter voor-
koming en onderhouden van de kalk huishouding.
Art.-Nr. 7920   500 ml
Art.-Nr. 7921 1000 ml
Art.-Nr. 7922 5000 ml

Pico-Taps bevatten een hoge concen-
tratie aan vitamines en bouwstoffen, waar-
door de dieren gemakkelijk en probleemloos
de beste prestaties kunnen leveren. Wij ad-
viseren een doelgericht gebruik vóór ten-
toonstellingen en gedurende de rui.

Pico-Taps multivitamine tabletten bren-
gen uw dieren in topvorm.
Art.Nr. 2169 100 St.

Mineralen, Vitamines, Ruihulp, Voedingssupplement
voor Pluimvee

Art.-Nr. 7935 200 g   Art.-Nr. 7936   600 g
Art.-Nr. 7938 400 g   Art.-Nr. 7937 3000 g

Picovit    multi-vitamine
voor hoenders
Deze veelzijdige samengestelde multivitamine pre-
paraten diene ter ondersteuning van hoenders en
dwerghoenders tijdens de leg, de groei en ter voor-
bereiding voor de tentoonstellingen.
Art.-Nr. 7898   500 ml
Art.-Nr. 7899 1000 ml

Pico-E-Vit
Vitamine E voor siervogels en pluimvee
is een puur, sterk geconcentreerd vitamine E pre-
paraat ter voorkoming van vruchtbaarheids- en
geboorte stoornissen. Regelmatig toedienen tijdens
de fokperiode helpt fokuitval te voorkomen.
Zeer zuinig:
2,5 ml = 1/2 theelepel als dagelijkse portie voor 10
hoenders.
Art.-Nr. 7955 500 ml

Pico Pack is een mengeling van orginele mergel uit de Doberg, mos-
selschalen, koraalalgen en waardevolle calcium-, magne-
sium, natrium en fosforverbindingen. bevordert een betere

bevedering en de bot-opbouw werkt voorbehoe-
dend tegen allerlei tekortkomingen
verhindert het door Ca-gebrek veroorzaakt leg-
gen van windeieren bevordert een voorspoedige
groei van de kuikens (vanaf de 5e week) voor-
komt verenpikken bevordert de groei van het ske-
let en de bevedering bij jonge dieren. Is belangrijk
voor de verzorging van de mineralen-huishouding

van de dieren  gedurende het gehele jaar.
Art.-Nr.  2970

is een voedingssupplement en draagt bij tot een optimale
voeding.
PicoPlus bevat een zeer groot aantal natuurlijke spo-
renelementen, natuurlijk werkzame stoffen en aminozu-
ren. PicoPlus wordt in een dosis van 0,5% tot 2% van
de totale dagelijkse portie voer bijgevoerd. Vooral tijdens
de rui, de leg, de kweek en tijdens zware inspanningen is
dit zinvol. PicoPlus staat voor een betere natuurlijke
weerstand, groei, voedselopname, legprestatie.

Faunavit®-H
is een hoogwaardig mineralenmengsel, dat alle
noodzakelijke mineralen, vitamines en sporenele-
menten bevat. De structuur en samen-stelling zijn
ook uitermate geschikt voor knaagdieren. Faunavit
bevordert de groei van een sterk skelet, een mooi-
er glanzende vacht of verenkleed, ondersteunt
drachtige, zogende en voedende dieren, versterkt
de weerstand tegen ziekten.
Art.-Nr. 2930 1,0 kg
Art.-Nr. 2931 5,0 kg

Pico ® - Nelen
Een product met gedroogde, volledig gemalen gar-
nalen voor pluimvee. Aanbevolen door Wilfried
Detering, de wereldwij bekende fokker.
Algemene informatie: garnalen en garnalenscha-
len worden al generaties lang gebruikt als een
gewenst voedingssupplement
voor onze gevederde vrienden.
Vanwege het hoge aandeel van
dierlijke eiwitten, zijn ze bijzon-
der geschikt.
Art.-Nr. 2985  2 kg

PicoPlus
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Pico -Tabs,  multivitamine tabletten



Nippeldrinkfles
met deksel!
Ultzonderlijk -
praktisch en
betrouwbaar

Klaus nippeldrinkfles met klapdeksel
Art.-Nr. 6366 1 L
Art.-Nr. 6367 0,5 L

Voederruif voor konijnen
van stevig, verzinkt ijzerdraad. Al jarenlang uiterst
veilig en betrouwbaar.
Art.-Nr. 6835 15 cm
Art.-Nr. 6826 20 cm
Art.-Nr. 6827 25 cm
Art.-Nr. 6828 30 cm

Ruif als deurafsluiting
van stevig, verzinkt ijzerdraad. Veilig en betrouw-
baar.
Art.-Nr. 6813 15 cm
Art.-Nr. 6814 20 cm
Art.-Nr. 6815 25 cm
Ruif als deurafsluiting voor kleine knagers
h 10 cm, b 10 cm
Art.-Nr. 6817

Drinkfles, Voederruif

Drinkfles gekleurd
Art.-Nr. 6369 250 ml

Kunststof-Drinkfles,
Flessenmaat 400 ml,
Op kleur gesorteerd,
Verpakkingseenheid 12 stuks
Display-kartonnen doos

Uitrusting:
Niro buisjes  met kogel,
Rode gummistop met gat,
Kunststof-schroefdop wit en
kunststof ophangbeugels
Verpakkingseenheid a 12 flessen
Art.-Nr. 6368

Drinkfles voor konijnen (glas)
Met buisje, rubberstop, opschroefbaar aluminium
deksel en hanger van geplastificeerd aluminium.
met glazen buisje met verdikte rand
Art.-Nr. 6350 500 ml
met aluminium buisje
Art.-Nr. 6352 500 ml

 kunststof drinkfles
Met ophangbeugel. Door de nieuwe vorm (met plat-
te achterkant) is het mogelijk om de fles precies
recht aan ieder willekeurige soort gaas te bevesti-
gen. Kan zonder problemen worden aangebracht
of verwijderd door de handige ophangbeugel. Bij
het Niro-buisje (roestvrij) gaat het om een nieuwe
constructie met afsluitkogel, welke een grote drup-
pelzekerheid waarborgt.
Art.-Nr. 6364 400 ml
Art.-Nr. 6365 750 ml

 drinkflessen voor konijnen
(kunststof). Met buisje, rubberstop, afschroefbaar
aluminium deksel en hanger van geplastificeerd alu-
minium.
compleet met glazen buisje met verdikte rand
Art.-Nr. 6360 750 ml
compleet met aluminium buisje
Art.-Nr. 6361 750 ml

Voedertrog voor jonge hennen, metaal
11 cm x 6,5 cm

Art.-Nr. 7616 50 cm
Art.-Nr. 7617 75 cm
Art.-Nr. 7618 100 cm

Voedertrog voor pluimvee, metaal
19 cm x 9 cm

Art.-Nr. 7613 50 cm
Art.-Nr. 7614 75 cm
Art.-Nr. 7615 100 cm

Voedertrog voor Kuiken, metaal
6 cm x 3 cm

Art.-Nr. 7610 30 cm
Art.-Nr. 7611 40 cm
Art.-Nr. 7612 50 cm
Art.-Nr. 7608 75 cm
Art.-Nr. 7609 100 cm

Losse onderdelen voor drinkflessen

ophangbeugel van kunststof (voor Nr. 6364, 6365)
Art.-Nr. 6357
opschroefbaar deksel van aluminium
Art.-Nr. 6377
rubber stop, rood, met gat voor drinkbuisje
Art.-Nr. 6376
nippel voor Nr. 6366 und 6367
Art.-Nr. 6374
plastik ophanging me bevestigingshaken
Art.-Nr. 6379

glazen buisje met verdikte rand, gebogen
Art.-Nr. 6370
aluminium buisje, lang, gebogen
Art.-Nr. 6371
metalen Niro-buisje met kogel  (voor Nr. 6364/6365)
Art.-Nr. 6375
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Ongediertebestrijding, Desinfectie, Hygiëne

Parasit-Ex® - Spray De naam staat garant voor
kwaliteit. Het betreft een milieuvriendelijk insecticide op
basis van het speciale pyrethrum met het zgn. “knock
down effect” en een langdurige werking. Bij een deskundig
gebruik ongevaarlijk voor mens en dier. Teken, mijten,
vliegen, muggen, en al het andere vliegende en kruipende
ongedierte in de stal en het duivenhok wordt op een
betrouwbare manier vernietigd. Parasit-Ex spray is uitermate
geschikt om in slecht bereikbare hoeken en spleten te
spuiten. Vanzelfsprekend is deze spray vrij van CFK’s en
ozonneutraal. Het kan ook in woningen worden gebruikt.
Art.-Nr. 3960 400 ml
Art.-Nr. 3265 750 ml
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„Biozide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen.“

Picosan - Droogbad 500 g in 5 Liter emmer
Het natuurproduct Picosan is een ‘must’ voor elke veelei-
sende dierhouder!
Met Picosan behoren lastige ectoparasieten in stallen en op
het pluimvee tot de verleden tijd!
Picosan droogbad houdt het pluimvee vrij van ongedierte.
Art.-Nr. 7950   - 500 g = 5 l

 badzout "Kristall"
“Kristall” badzout zorgt voor zijdezachte veren bij
duiven. Het ondersteunt de veervorming, voorkomt
huidinfecties, vermindert de besmetting met veer-
mijt en vermindert de overdracht van ziekten via
het badwater.
Klaus badzout “Kristall” dient de hygiëne en het
welzijn van de duiven.
Art.-Nr. 3268 750 g

    Rattenval (draadkooi)
Art.-Nr. 3883

Muizenval (draadkooi)
Stevig en betrouwbaar. Brengt de dui-
ven niet in gevaar, daarom kan deze
muizenval ook in het duivenhok wor-
den gebruikt.
Art.-Nr. 3882

  bodemschaaf met steel
Deze bodemschaaf hebben wij eveneens zelf ont-
wikkeld. Gezien de functies een uitmuntend stuk ge-
reedschap en een onontbeerlijke hulp bij het snel en
grondig schoonmaken van de hokken. Het blad van
het beste veerstaal, in combinatie met de uitstekend

gevormde steel, garandeert jarenlang plezier.
Art.-Nr. 5416 23 cm
Kan alleen zonder steel als pakje worden verstuurd.
Art.-Nr. 5417 23 cm

 speciale schoonmaakspatel met spons
Deze spatels met het 12 cm brede blad van veerstaal bezitten een

onovertroffen gebruikswaarde. Door de afgeronde hoeken
en de functionele uitsparingen kan deze spa-

tel als een universeel stuk gereedschap
worden gebruikt voor het schoonmaken
van de cellen, de zitstokken en de nest-

schalen. Door de speciaal aan de hand
aangepaste vorm van de houten handgreep,

worden de handen ontzien en raakt men min-
der vermoeid.      Art.-Nr. 5415 10 cm

Parasit-Ex Sprühmittel
500 ml handzerstaeuber.
Het insecticide met natuurlijke pyrethrum.
Met knock down succes binnen 20 minuten.

Werkzame bestanddeelen:
10g/kg Pyrethrum-Extrakt, Propan-2-ol
Art.-Nr. 3266 500 ml 11,90 €

„Biozide veilig gebruiken. Voor gebruik altijd de aanduiding en productinformatie lezen.“

Art.-Nr. 3971   250 ml
Art.-Nr. 3972   500 ml
Art.-Nr. 3973 1000 ml

is het biologische beschermingsmiddel met de “bi-
ologische paraplu”. Het beschermt de dieren
tegen bacteriële infecties en ongedierte. Het
werkzame bestanddeel van Euphagol is van
plantaardige oorsprong.

 Euro-Blauw tinctuur
voor een universele desinfectie van het drinkwa-
ter. Biedt de dieren uitstekende bescherming te-
gen allerlei ziekten.
Dosering bij preventief gebruik:
1-2 eetlepels per 2,5 ltr drinkwater
Dosering bij besmetting: 2-3 eetlepels per 2,5 ltr
drinkwater
Art.-Nr. 3255 250 ml
Art.-Nr. 3256 500 ml
Art.-Nr. 3257 1000 ml
Art.-Nr. 3259 5000 ml



Belangrijke informatie:
Onze Klaus catalogus is bestemd als informatiebron voor fokkers van kleindieren. De in deze catalogus aangeboden artikelen zijn in de
handel verkrijgbaar. Indien bepaalde artikelen niet voorradig zijn, dan is de leverancier gaarne bereid deze zo snel mogelijk voor u te bestellen.
Voor het geval niet aan uw vraag tegemoet kan worden gekomen, worden de artikelen onder rembours toegezonden. De artikelen die volgens
de catalogus niet als pakje verstuurd kunnen worden, zijn uiteraard van verzending uitgesloten. Bij de in de catalogus vermelde prijzen gaat
het om vrijblijvende adviesprijzen.  Door deze laatste herziene druk zijn alle voorgaande catalogi niet meer van kracht.

Belangrijk voor Belgische sportvrienden!!!!
In verband met de wet registratie diergeneesmiddelen zijn de in de catalogus vermelde geneesmiddelen uitsluitend te verkrijgen in
Nederland. Alle andere producten zijn uit voorrraad leverbaar bij onze verdelers.
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 GRITSTEINWERK GmbH & Co. KG
Postfach 2180 • D 32221 Bünde • Tel.: (05223)99690 • Fax: (05223)8123
www.Klaus-Gritsteinwerk.de - eMail: Klaus-Gritsteinwerk@t-online.de

Verkoop België en Frankrijk:

N. V. Hobbycenter Onyn
Kruisstraat 97, 9600 Ronse

telefoon:  05520 - 9388,   telefax:  05520 - 9507

Verkoop in Nederland:

Koudijs, Heerde,
telefoon:   0578-695533   -  telefax :   0578-695413

Al tientallen
jaren

betrouwbaar

Beschermt
onze

dieren

Email: koudijskleindiersport@hotmail.com


