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BONY S.G.R. CUP: Pau (1e 2 getekenden), 
Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne en Per-
pignan (1e 5 getekenden). Maximaal 27 prijzen. 
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille 
en Perpignan (1e 3 getekenden). Maximaal 9 
prijzen. Inleg BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 
CUP: € 30 per liefhebber.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
Op de klassieker Barcelona organiseren wij een 
internationaal kampioenschap. Voor klassering 
komen in aanmerking: 1e getekende - 1e geklok-
te van de 2e tot en met 5e getekende. 
Inleg € 20 per liefhebber. 

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Deelname per duif (onbeperkt), inleg 
€ 5 per duif. Prijsgeld: totale inleg na aftrek inhou-
ding wordt verdeeld als volgt: 20% - 15% - 10% 
- 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% - 2% en 
11x 1%. In totaal zijn er 22 geldprijzen te winnen 
en schitterende kristallen bokaal voor de 1e 5 
geklasseerden. 

Deelnemer BBCL met 1e getekende in de inter-
nationale uitslag wint International Barcelona 
Masters.

AANMELDEN: Stichting Fondclub Midden – 
Limburg, •  Oevereind 96,  6116 BB 
Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net.  • 
Website: www.fondclub.net 

BONY S.G.R. CUP: Pau (2 Erst Benannte), 
Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne und 
Perpignan (5 Erst Benannte). Maximum 27 
Preise. BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, 
Marseille und Perpignan (3 Erst Benannte). Maxi-
mum 9 Preise. Teilnahmegebühr BONY S.G.R. + 
BONY OMEGA 3 CUP: € 30 pro Züchter.

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
Eine internationale Meisterschaft auf dem 
internationalen Barcelona Klassiker. Die 
Auswertung erfolgt auf die 1. Benannte und 
die erst Konstatierte Taube der 2. Bis zur 5. 
Benannten. Teilnahmegebühr: € 20 pro Züchter.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Die Teilnahmegebühr beträgt € 5 pro Taube 
(beliebige Anzahl). Preisgeld: Auszahlung der 
gesamten Teilnahmegebühren abzüglich Kosten: 
20% - 15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 
4% - 3% - 2% und 11x 1%. Insgesamt sind 22 
Geldpreise zu gewinnen. Zusätzlich für die ersten 
5 Platzierungen eine fabelhafte Kristallschale.

Teilnehmer BBCL mit Erst Benannten 
im internationalen Ergebnis gewinnt den 
internationalen Barcelona Masters.

ANMELDUNGEN: Stichting Fondclub Midden– 
Limburg, •  Oevereind 96,  6116 BB 
Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net.  • 
Website: www.fondclub.net 

BONY S.G.R. CUP: Pau (2 paremiers inscrits), 
Barcelona, St. Vincent, Marseille, Narbonne et 
Perpignan (5 premiers inscrits). Maximum 27 
prix. BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, 
Marseille et Perpignan (3 premiers inscrits). 
Maximum 9 prix. Insert BONY S.G.R. + BONY 
OMEGA 3 CUP: € 30 par fancier.

BONY BARCELONA CUP INTERNATIONAL
Un championnat international organisé sur 
le concours International de Barcelone. Le 
classement se fera sur le 1er marqué et sur le 
premier constasté des 2em, 3em, 4em et 5em. 
Inscriptions: € 20 par colombophile.

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Le nombre de pigeons participants est illimité. 
L’investissement par pigeon est de € 5,-. Les 
prix à gagner sont divisés comme ceci: 20% - 
15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% 
- 2% et 11x 1%. De l’investissement total en tout, il 
ya 22 prix en argent et on bocale en cristal pour 
ceux qui sont classés les 5 premiers. 

Le premier participant de cette competition 
internationale gagne Les masters international 
de Barcelona. 

S’INSCRIRE: Stichting Fondclub Midden Lim-
burg, •  Oevereind 96,  6116 BB Roosteren(NL). 
• Email: info@fondclub.net.  • Website: 
www.fondclub.net 

BONY S.G.R. CUP: PAU (first 2 signed), Bar-
celona, St. Vincent, Marseille, Narbonne and Per-
pignan (first 5 signed). A maximum of 27 prizes.
BONY OMEGA 3 CUP: Barcelona, Marseille 
and Perpignan (first 3 signed). A maximum of 9 
prizes. Deposit BONY S.G.R. + BONY OMEGA 3 
CUP: € 30 per fancier..

INTERNATIONAL BONY BARCELONA CUP
We will be organizing an international 
championship on the classic Barcelona. Eligible 
for classification will be: 1st signed - 1st clocked 
of the 2nd to 5th signed. 
Deposit: € 20 per fancier. 

BONY BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE
Participation per pigeon (unlimited), deposit € 5 
per pigeon. Prize money: Total deposits minus 
retentions shall be distributed as follows: 20% - 
15% - 10% - 9% - 8% - 7% - 6% - 5% - 4% - 3% 
- 2% and 11x 1%. In total, there are to win 22 
cash prizes and fabulous crystal bowls for the 
1st 5 finishers.

Participant BBCL with 1st nominated in the 
international result wins the International 
Barcelona Masters.

SIGNING UP: Stichting Fondclub Midden – 
Limburg, •  Oevereind 96,  6116 BB 
Roosteren(NL). • Email: info@fondclub.net.  • 
Website: www.fondclub.net 
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BONY FARMA PIGEON PRODUCTS:

DE FILOSOFIE ACHTER DE PRODUCTEN
Bony Farma heeft een nieuwe catalogus samengesteld voor 
de duivenliefhebber. Uitgangspunt hierbij is het bevorderen 
van de gezondheid van de duiven door middel van de 
verstrekking van voedingssupplementen (zie kader ‘Wat 
zijn nutriceuticals?’). Dit zijn natuurlijke voedingsstoffen die 
bijdragen aan een optimale gezondheid. Zowel tijdens de rui-,  
kweek- en vluchtperiodes bevorderen deze supplementen 
het welzijn én de vorm van de duiven, waardoor ze beter 
presteren. Deze voedingssupplementen zijn dan ook geen  
diergeneesmiddelen, maar juist hulpstoffen die het gebruik van 
bijvoorbeeld antibiotica en chemotherapeutica kunnen helpen 
voorkomen en verminderen. Daardoor wordt de kans op ziekte-
uitbraken kleiner.

WAT ZIJN NUTRICEUTICALS?
Het woord ‘nutriceutical’ is een 
samentrekking van ‘nutrition’ (voeding) en 
‘pharmaceutical’. Het zijn voedingsstoffen 
die gezonde en medische voordelen 
bieden, inclusief het voorkomen en 
behandelen van ziektes. 

Deze toepassing is al zo oud als de 
mensheid zelf (Soemerië, India, Egypte, 
China, etc.) en lange tijd waren kruiden 
e.d. de enige manier om ziektes te genezen. 
Bijvoorbeeld kinine uit de bast van de 
kinaboom als koortswerend middel. Met 
de opkomst van de reguliere geneeskunde 
raakten deze toepassingen steeds meer op 
de achtergrond. 

Traditioneel wordt er bij voeding 
gekeken naar smaak en voedingswaarden 
(koolhydraten, vetten, eiwitten, 
proteïne, etc). De laatste decennia zijn 
de inzichten t.a.v. voedingsstoffen weer 
aan het veranderen. Er is toenemend 
wetenschappelijk bewijs dat bepaalde 
voedselcomponenten een integrale rol 
spelen als schakel tussen voedsel en 
gezondheid. Enkele bekende voorbeelden 
zijn: anti-oxidanten in fruit, thee, wijn 
en chocolade, hulp bij kanker preventie 
door broccoli, enz.

duivensport is echter zeer de vraag. 
Nog steeds worden medicijnen verstrekt 
volgens doseringen en overleveringen uit 
de jaren 70 en ‘80 van de vorige eeuw. 
Inmiddels zijn de wetenschappelijke 
inzichten t.a.v. infecties door bacteriën, 
virussen en parasieten sterk verbeterd. 
De resistentie van bacteriën en proto
zoën vereist bijvoorbeeld aangepaste 
doseringen.

De meeste dierenartsen oriënteren zich 
vooral op de reguliere diergeneeskunde 
bij de medische begeleiding van de 
duivensport. Hierin staat de genezing 
van zieke dieren centraal. Bij ziekte wordt 
meestal een medicijn voor geschreven, 
bijvoorbeeld een wormmiddel of een 
antibio ticum, met als doel de ziekte
verwekker zo snel mogelijk te doden. 
Dit streven om de oorzaak van de  
ellende bij de patiënten zo snel mogelijk 
uit te schakelen, heeft uiteraard onze 
volledige steun.

EEN STAP VERDER 
Wij gaan echter een stap verder in 
de begeleiding  van  de  duivensport. 
In  de afgelopen ruim 33 jaar heeft het 
Diergeneeskundig Centrum Beek naar 
nieuwe wegen gezocht die bijdragen 
aan de algemene, natuurlijke afweer 
van de duiven. Daardoor kunnen 
bijvoorbeeld de negatieve gevolgen van 
een infectie sneller verwerkt worden. 
Het uitgangspunt van de Bony Farma 
voedingssupplementen is het scheppen 
van een milieu dat de natuurlijke afweer 
optimaal ondersteunt waardoor de kans 
op ziekte  minimaal is. De marges tussen 
winst en verlies zijn in de moderne 
duivensport uitermate klein. Het is dus 
van het grootste belang om zo min 
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In (West)Europa houden weinig 
dierenartsen en klinieken zich serieus 
bezig met de medische begeleiding 
van duiven. De duivensport is voor 
veel dierenartsen niet direct het meest 
boeiende aspect van hun beroep. 
Indien nodig, worden medicijnen 
voorgeschreven, maar of deze aansluiten 
bij de behoeften van de hedendaagse 
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ziektes. Energie die nodig is voor de 
optimale uitgroei tot sterke duiven in 
topvorm!

De Bony Farma productreeks bevat 
daarnaast tal van voedingssupplementen 
die op natuurlijke wijze de gezondheid 
van duiven ondersteunen. Alom bekend 
zijn inmiddels de Bony Omega 3 
Vliegolie, Bony Omega 3 Vliegolie Octa 
20.000 met o.a. octacosanol, Bony 
Omega 3 Nucleovit met o.a. nucleotiden, 
Bony Omega 3 Kweekolie met een 
hoog gehalte aan EPA en DHA en Bony 
Omega Vliegolie 2.0.

DE BASIS 
De Bony Farma producten zijn 
ontwikkeld ter ondersteuning van 
gezonde duiven. Tijdens de rui, de 
kweek en de vluchtperiodes onder 
steunen ze het welzijn en verbeteren de 
vorm, waardoor de duiven tot grotere 
prestaties in staat zijn.
Deze supplementen dienen echter 
niet om onderliggende oorzaken 
te verbergen. Bij ziekte zal een 
gerichte behandeling voor genezing 
moeten zorgen. Daarbij kunnen de 
voedingssupplementen van nut zijn 
om het herstel te bevorderen door 
verbetering van de gezondheid en 
ondersteuning van lichaamseigen afweer.

HET BONY-SYSTEEM
In de loop der jaren is een basissysteem 
uitgekristalliseerd, waarvan in de praktijk 
gebleken is dat jonge duiven zich hier
mee optimaal kunnen ontwikkelen. 
Dit basissysteem raden we dan ook 
iedereen aan.

Tot het Bony basissysteem rekenen we: 
• Bony S.G.R. 
• Bony Basiskern 
• Bony Omega 3 Nucleovit 
• Bony B.M.T. 
• Bony M Mineralenmix Basic
• Bony Mineral

Bovenstaande combinatie van onder
steunende voedingssupplementen is een 
uitgebalanceerd basispakket dat duiven 
een gezonde basis verschaft, zowel 
tijdens het opgroeien als gedurende 
het vliegen en kweekseizoen. Als 
basispakket groot en klein verkrijgbaar.

PRODUCTOVERZICHT 
In het volgende overzicht wordt, 
naast voornoemde basisproducten, 
een uitgebreide keuze aan voedings

supplementen besproken. Men dient 
deze te benaderen als supplementen 
die als maatwerk in de diverse systemen 
kunnen worden ingepast: 
• Algemene ondersteuning 
• Ruiperiode 
• Kweekperiode 
• Jonge Duiven 
• Opbouw naar de vlucht toe 
• Opbouw naar fondvlucht 
• Opvang na de vlucht 
• Ondersteuning bij ziekte.

WEBSITE 
Een compleet overzicht van de Bony 
Farma producten, samen met een 
uitgebreid begeleidingsschema, de 
natuurlijke aanpak en adviezen over o.a. 
kweek, rui, jonge duiven, enz. vindt u 
óók op: www.bonyfarma.com. 

PIGEONVETCENTER - 
DIERGENEESKUNDIG 
CENTRUM
BEEK
Pigeonvetcenter is onderdeel van het 
Diergeneeskundig Centrum Beek. Hier 
kunt u terecht voor een professionele 
diergeneeskundige begeleiding van de 
duivensport. 

Op de website www.pigeonvetcenter.
com vindt u informatie en de 
maandelijkse nieuwsbrieven van 
dierenarts Peter Boskamp, met o.a. 
de laatste informatie en inzichten 
betreffende de verzorging en begeleiding 
van duiven.

DIERENARTS 
PETER BOSKAMP 
houdt zich al meer dan 35 jaar bezig 
met de medische begeleiding van 
duiven, research en de ontwikkeling 
van voedingssupplementen. Met 
als doel o.a. de weerstand van de 
duiven op een hoger plan te brengen 
om zo uiteindelijk de (toenemende) 
afhankelijkheid van 
medicijnente verlagen. 
De neerslag van zijn 
jarenlange onderzoe-
ken, ideeën  en 
aanpak ligt ten 
grondslag aan 
de Bony  
Farma 
product-
reeks.

medicijnente verlagen. 
De neerslag van zijn 

ken, ideeën  en 
aanpak ligt ten 
grondslag aan 
de Bony  

GÉÉN SPOORBOEKJE
De aanhoudende vraag naar 
een schema dat inzicht geeft in 
de natuurlijke begeleiding van 
de duivensport, heeft destijds 
geresulteerd in het ‘Bony-Systeem’. 
Wij zijn en blijven echter van 
mening dat schema’s slechts dienen 
als uitgangspunt voor de individuele 
liefhebber en niet als een spoorboekje 
dat men blindelings moet volgen. Ieder 
hok is anders; dat moet men nooit uit 
het oog verliezen. Een goede medische 
begeleiding van de duivensport moet 
bestaan uit maatwerk, aangepast 
aan de omstandigheden van het 
individuele (top)hok. Om een indruk 
te geven van de mogelijkheden, is in 
de catalogus een basisschema gegeven 
dat aangepast kan worden naar de 
individuele hokomstandigheden.

mogelijk aan het toeval over te laten.
Hierbij wordt zo dicht mogelijk bij de 
natuur gebleven en volop gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die 
deze natuur ons biedt. De Bony Farma 
producten zijn daarom veelal gebaseerd 
op een variëteit en combinatie van 
voedingsstoffen en kruiden die de afweer 
ondersteunen, luchtwegen en darmfl ora 
verbeteren en de prestaties bevorderen. 

Kort samengevat, komt onze fi losofi e 
met betrekking tot de duivensport 
neer op een samenwerking tussen 
de reguliere medische wetenschap 
(medicijnen) en een natuurlijke aanpak 
(kruiden).
Deze catalogus geeft een idee van de 
mogelijkheden die deze aanpak de 
professionele duivensport kan bieden. 
De nadruk ligt daarbij op natuurlijke 
producten en nutriceuticals. Reguliere en 
magistrale diergeneesmiddelen komen 
dan ook slechts zijdelings aan bod. De 
rode draad in de natuurlijke aanpak van 
de duivensport wordt gevormd door 
Bony S.G.R., een weerstandsdrank en 
tevens een verzurende kruidendrank. 

Consequente en geregelde verstrekking 
van deze verzurende kruidendrank 
draagt er in sterke mate aan bij dat 
(jonge) duiven gezonder opgroeien, 
krachtiger worden en in het algemeen 
minder medicatie nodig hebben. 
Hun afweersysteem ontwikkelt zich 
beter doordat ze wél de kinderziektes 
meemaken, maar vaak géén symptomen 
vertonen. Er wordt daardoor minder 
energie gestopt in de bestrijding van 
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BOEK “DUIVEN GEZOND HOUDEN’

Dit praktische boek, geschreven door dierenarts Peter Boskamp, is 
een neerslag van zijn ideeën en aanpak die ook ten grondslag liggen 
aan de Bony Farma product reeks. 

De medische begeleiding van de duivensport richt zich traditioneel 
op de genezing van zieke duiven. Ook preventief worden vaak 
medicamenten ingezet. De hoge infectiedruk tijdens wedvluchten 
maakt het gebruik van medicamenten vaak noodzakelijk. De 
duivensport is topsport en een kleine afwijking betekent dat men 
buiten de prijzen valt. De huidige regelgeving bemoeilijkt een 
professionele medische begeleiding van de duivensport. 

Dit boek geeft uitleg over de achterliggende gedachten betreffende 
de verhoging van de algemene weerstand. Daarbij worden de wegen 
aangegeven om de weerstand van de duiven op een hoger plan te 
brengen om zo uiteindelijk de (toenemende) afhankelijkheid van 
medicijnen te verlagen.

In het boek wordt besproken dat men, naast zorg voor zieke dieren, 
vóór alles dient bij te dragen aan de gezondheidszorg van de duiven. 
Pas als de gezondheid van de duiven optimaal is, kan men met 
ondersteunende middelen de duiven zodanig in vorm brengen, dat 
de prestaties die gewenst zijn geleverd kunnen worden.
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OVERZICHT BONY FARMA PIGEON PRODUCTS

 BONY A-BOOSTER

 BONY AIR

 BONY B.M.T.

 BONY AKTIEF IJZER
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony ABooster is een sterk geconcentreerde 
oplossing van aminozuren en vitaminen.

Samenstelling: Gist: aminozuren, vitaminen, 
propyleenglycol. Het gistextract levert per liter 
Bony ABooster: alanine 8,9 g, arginine 6,8 g, 
asparginezuur 15,2 g, fenylalanine 5,6 g , cystine 
1,6 g, glutaminezuur 18,2 g, glycine 5,8 g, histi
dine 6,8 g, isoleucine 6,8 g, leucine 9,4 g, lysine 
10,6 g, methionine 1,6 g, proline 4,6 g, serine 
6,6 g, threonine 6,4 g, tyrosine 7 g, valine 7,6 g, 
tryptofaan 1,2 g. Analytische bestanddelen 
en gehalten: ruw eiwit 1216%, ruwe celstof 
0%, ruw vet 0%, ruwe as 0,51%, vochtgehalte 
7585%, lysine 1,06%, methionine 0,16%, 
natrium <0,02%, magnesium <0,002%, fosfor 
<0,06%, calcium <0,003%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: Vitaminen, provitaminen: Biotine 
(3a880) 1 mg, DPanthenol (3a842) 7.500 mg, 
Niacinamide (3a315) 16.250 mg, Vitamine B1 
/ Thiamine hydrochloride (3a820) 1.750 mg, 
Vitamine B2 / Riboflavine (3a825ii) 2.500 mg, 
Vitamine B6 / Pyridoxinehydrochloride (3a831) 
1.125 mg. Aminozuren: Ltryptofaan (3c440) 
1.180 mg.
Gebruik: In periode van herstel bijvoorbeeld na 
ziekte, na een vlucht of tijdens de ruiperiode kan 
Bony ABooster gebruikt worden. 1 tot 2 dagen 
per week na de vlucht en dagelijks tijdens de 
ruiperiode. Schudden voor gebruik.
Dosering: 1 ml per liter drinkwater.
Verkrijgbaar in: 50 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Organisch gebonden ijzerchelaatcomplex. 
Ter verhoging van de zuurstofconcentratie in 
het bloed. In perioden van grote lichamelijke 
belasting, zoals de ruiperiode, de kweek en het 
vliegseizoen, is de behoefte aan ijzer hoog. De 
duif haalt zijn energie uit de vetstofwisseling, 
voor deze verbranding is veel zuurstof nodig. 
IJzer stimuleert de bloedvorming, vermeerdert 
het aantal rode bloedlichaampjes, verhoogt de 
zuurstofconcentratie in het bloed en daardoor 
komt de zuurstof eerder bij de lichaamscellen.

Samenstelling: ijzergluconaat, vitamine B12 
cyanocobalamine. 
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof 0%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 3,3%, vochtgehalte 94,7%, 
zetmeel 0,1%, lysine <0,05%, methionine 
<0,05%, natrium 0,138%, fosfor 0,005%, 
calcium 0,014%, ijzer 2,1%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: ijzerglucconaat 22.000 mg. Vitamine: 
vitamine B12 cyanocobalamine 48,25 mg. 
Gebruik/Dosering : 3 weken voor het 
vliegseizoen: 5 ml per liter drinkwater, 2 dagen 
per week. Kweek en ruiperiode: 5 ml per liter 
drinkwater 1x per week. Schudden voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 250 ml.

Bony Air is samengesteld uit diverse etherische 
oliën die een specifieke uitwerking hebben op 
de luchtwegen. Bony Air wordt o.a. ingezet 
als ondersteuning bij een behandeling van een 
luchtweginfectie. De gebruikte etherische oliën 
kunnen een heilzame en ontsmettende werking 
hebben op de luchtwegen. Voor dit product is 
tevens een vernevelsysteem verkrijgbaar.

Samenstelling: bevat oliën onder meer: 
eucalyptusolie, thymolie, kamferolie, citronella 
olie, menthol.
Gebruik: Te gebruiken in combinatie met een 
vernevelaar of om te druppelen op de schapjes 
of in kruikjes. Mag zo nodig dagelijks worden 
toegepast. Niet voor inwendig gebruik! Niet 
direct op de duiven spuiten.
Verkrijgbaar in: 100, 1000 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony B.M.T. is een product dat uitermate 
geschikt is voor de basisconditie van de duiven.    

Samenstelling: biergist, melkeiwitten, 
tarwezemelen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 28,1%, ruwe celstof 2,04%, ruw vet 
7,91%, ruwe as 6,97%, vocht 5,7 % zetmeel 
8,94%, lysine 0,24%, methionine 0,07%, calcium 
0,447%, natrium 0,325%, fosfor 0,996%.
Gebruik: Zowel tijdens het vliegseizoen en de 
ruiperiode als tijdens het kweekseizoen.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer 
gedurende 2 dagen per week.
Verkrijgbaar in: 500 gr.
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 BONY BASIS-T

 BONY BASISKERN
 BONY BIO B.M.T.

 BONY BIERGIST

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony BasisT is een ondersteunende kruiden
drank die dagelijks verstrekt kan worden.

Samenstelling: Bevat o.a.: oregano, ginseng, 
echinacea, kattenpoten, eucalyptus, brandnetel, 
paardebloem, goudsbloem, duizendblad, 
tijm, salie, pepermuntblad, boldoblad, esblad, 
eleutherococcus, steranijs, knoflook, vlierbessen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 0,1%, vocht 98,3%, zetmeel 
<0,01%, lysine <0,05%, methionine <0,05%, 
calcium 0,004%, natrium 0,003%, fosfor 
0,002%.
Dosering: 20 ml per liter drinkwater. Schudden 
voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 1000 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Biergist is een conditiepreparaat voor 
duiven bestaande uit biergist. Biergist is van 
oudsher bekend en wordt vooral toegepast 
vanwege zijn hoge gehaltes aan met name 
Bvitamines en sporenelementen. Bvitamines 
spelen een belangrijke rol bij de leverwerking en 
de rui.

Samenstelling: biergist.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 31,0%, ruw vet 7,0%, ruwe celstof 
9,5%, ruw as 6,5%, zetmeel 5,0%, suiker 1,0%, 
lysine 1,8%, methionine 0,6%, calcium 0,3%, 
fosfor 1,0%, natrium 0,1%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitaminen en provitaminen: vitamine B1 90 mg, 
vitamine B2(E101) 28 mg, vitamine B6 (3a831) 
22 mg, choline 2.300 mg, niacine 240 mg, 
pantotheenzuur 73 mg, folinezuur 12 mg, biotine 
520 ug.
Gebruik: Ondersteuning van de vitaliteit.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 gr.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Bio B.M.T. is een product dat uitermate 
geschikt is voor de basisconditie van de duiven.

Samenstelling: biergist, melkeiwitten, 
tarwezemelen, lecithine, speciale mineralen en 
een mix van monoglyceriden en diglyceriden van 
boterzuur, caprylzuur, carpinezuur, propionzuur 
en laurinezuur.
Analytische bestanddelenen gehalten: ruw 
eiwit 28,1%, ruwe celstof 2,04%, ruw vet 7,91%, 
ruwe as 6,97%, vocht 5,7 % zetmeel 8,94%, 
lysine 0,24%, methionine 0,07%.
Gebruik: Zowel tijdens het vliegseizoen de 
ruiperiode als het kweekseizoen. Dosering: 12 
maatschepjes per kg voer gedurende 2 dagen 
per week.
Verkrijgbaar in: 500 gr.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Basiskern is een mengsel van kruiden dat 
de duiven naar believen ter beschikking gesteld 
kan worden. Bony Basiskern is één van de 
producten uit ons gamma dat helpt de basis 
gezondheid van de duiven te ondersteunen. 
Bony Basiskern kan samen over het voer 
verstrekt worden met Bony B.M.T. Als plakmiddel 
aan het voer kan dan Bony Omega 3 Nucleovit 
gebruikt worden.

Samenstelling: algenmeel, biergist, oregano, 
knoflookpoeder, pau d’arco, kelp, echinacea, 
eleutherococcus, brandnetel, curcuma, clorella, 
spirulina, zeewier.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 4,8%, ruwe celstof 1,85%, ruw vet 
1,66%, ruwe as 56,78%, vocht 3,6%, zetmeel 
0,14%, lysine <0,05%, methionine <0,05%, 
calcium 13,1%, natrium 0,371%, fosfor 0,146%.
Gebruik: Gedurende 12 dagen per week over 

NIEUW!

 BONY BADZOUT BONY BADZOUT
NIEUW! Bony Badzout geeft de duiven een glanzend en 

zacht verenkleed. Met Bony Badzout blijven uw 
duiven het gehele jaar door ongedierte vrij. Het 
versnelt tevens ook de ruiperiode.

Samenstelling: zout.
Gebruiksaanwijzing: In het vliegseizoen en 
ruiperiode: 12 in de week een bad geven met 
Bony Badzout. In de winter 1x in de week een 
bad geven.
Dosering: 12 maatschepjes op 1015 liter 
badwater.
Verkrijgbaar in: 750 gr.

het voer. Zeer geschikt om te gebruiken tijdens 
de rui en kweekperiode. Buiten het vliegseizoen 
kan men volstaan met een gift van 1 maal per 
week. Tijdens het vliegseizoen kan men de 
frequentie verhogen naar 23 maal per week, 
afhankelijk van de behoeften.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer.
Verkrijgbaar in: 600 gr.
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 BONY BOLECTROL PLUS

 BONY BIO COMPLEET

 BONY BONICHOL

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Bolectrol Plus helpt bij het herstel van 
de vochtbalans door uitdroging bij zeer sterke 
inspanningen of door ziekte.

Samenstelling: dextrose, aminozuren, 
provitaminen, vitaminen, elektrolyten per 1 liter; 
natriumacetaat 90.000 mg, natriumchloride 
82.440 mg, kal iumacetaat 14.994 mg, 
magnesiummalaat 10.000 mg, magnesi
umchloride 4.500 mg, calciumchloride 4.500 
mg.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruw 
vet <0,1%, ruwe as 8,48%, vocht 67,76%, 
zetmeel 0,29%, lysine <0,05%, methionine 
<0,05%, natrium 3,61%, calcium <0,138%, 
fosfor <0,002%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: vitaminen en provitaminen: vit. B1 
(3a820) 44,5 mg, Riboflavine vit. B2 (E101) 
14,6 mg, Niacinamide vit. B3 (3a315) 290 mg, 
Dpanthenol vit. B5  (3a842) 64 mg, Pyridoxine 
hydrochloride vit. B6 (3a831) 65 mg, vit. B12 
300 mcg, Vitamine C 10.000 mg, biotine (3a880) 
2.000 mcg, foliumzuur (3a316) 2,5 mg, choline
cloride (3a890) 700 mg, Lcarnitine (3a910) 250 
mg. Aminozuren: Llysinemonohydrochloride 
(3.2.3) 230 mg, Lmethionine 550 mg, Lthreo
nine (3.3.1) 40 mg, Ltrip¬tofaan (3.4.1) 20 mg. 
Gebruik en dosering: Tijdens de kweek: 5 
dagen achtereen 1020 ml per liter drinkwater.
Voor de vlucht: Op de dag van het inkorven 
10 ml per liter drinkwater. Na de vlucht: Bij 
thuiskomst als eerste drank 1020 ml per liter 
drinkwater. Bij spijsverteringsstoornissen: 10 ml 
per liter drinkwater gedurende enkele dagen. 
Schudden voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 250, 500 , 1000 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Bio Compleet kan worden gebruikt ter 
verbetering van de darmflora. Daardoor zeer 
geschikt voor de preventieve gezondheidszorg.

Samenstelling: Gefermenteerd kruidenex
tract.
Analytische bestanddelen en gehalten:
ruw eiwit 0,4%, ruwe celstof  0,8%, ruw vet 0,2%, 
ruwe as 1,5%, vocht 96,9% lysine <0,05%, me
thionine <0,05%.
Gebruik: Toedienen in het drinkwater. Beginnen 
met een kuur van 10 dagen. Hierna 23 dagen in 
de week. 5 ml per liter drinkwater
Verkrijgbaar in: 250 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Bonichol helpt bij de bescherming van de 
lever en de veerconditie bij duiven. 

Samenstelling: sorbitol, (E420), natrium
chloride, magnesiumsulfaat.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 4,6%, ruwe celstof 0%, ruw 

NIEUW!

 BONY BIO BOOST
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Bio Boost is samengesteld uit mono en 
diglyceriden van vetzuren. Onderzoek heeft 
aangetoont dat deze glyceriden met een korte 
en middellange keten, antibacteriële en antivirale 
dierlijke prestatieverbeterende eigenschappen 
bezitten. Bony Bio Boost bevat juist deze vet
zuren om gramnegatieve pathogene bacteriën 
te remmen en worden tevens vetomhulde virus
sen gedeactiveerd. Bovendien kunnen deze 
ziekteverwekkers geen resisentie ontwikkelen 
tegen deze glyceriden. 

Samenstelling: Vetzuren veresterd met glyc
erol; Boterzuur, Carpylzuur, Caprinezuur, Propi
onzuur, Laurinezuur en glycerol.
Analytische bestandsdelen en gehalten: 
Ruw eiwit 0%, ruwe celstof 0%, ruw vet 25,3%, 
ruwe as 0,1%, lysine 0%, methionine 0%.
Gebruiksaanwijzing: Kan het hele jaar ver
strekt worden. Kweek: dagelijks 2 ml per liter wa
ter. Jonge duiven: dagelijks 1,5 ml per liter water. 
Vluchtseizoen: Bij thuiskomst en de dag na thu
iskomst 2 ml per liter water. Dag van inkorven: 3 
ml per liter water. Ruiperiode: 2 ml per liter water
Verkrijgbaar in: 250 ml, 500 ml, 1000 ml

NIEUW!

vet 0,14%, ruwe as 0,2%, vocht 40%, 
lysine 0,0%, methionine 1,0%, natrium 
0,03%, magnesium 0,01%, zwavel 0,2%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen 
per liter: Vitaminen, provitaminen; choline 
bitartraat. Aminozuren: choline 61,4 g/l, DL
methionine – methionine 10 g/l. 
Gebruik: Spijsverteringsstoornissen, lever
vervetting, tijdens de ruiperiode, na ziekte, na 
antibioticabehandeling en na behandeling van 
een wormbesmetting. Schudden voor gebruik.
Dosering: Tijdens de rui: 20 ml per liter drink
water, twee maal per week. In het vliegseizoen: 
1 keer per week 10 ml per liter drinkwater (daags 
na de vlucht).
Verkrijgbaar in: 500 ml.
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 BONY CAT PLUS

 BONY ELEKTROLYTENMIX

 BONY DUIVENTHEE

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Cat Plus is een uitstekende drank voor de 
conditie. Het bevat een zeer hoge concentratie 
Vitamine B12. Hierdoor is Bony Cat Plus uiter
mate geschikt voor het aanvullen of boosten van 
het vitamine B12 gehalte in het lichaam.

Samenstelling: Vitamine B12; cyanoco
balamine, toldimfosnatrium.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 2,5%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 1,9%, vocht 93,3%, zetmeel 
<0,1%, lysine <0,05%, methionine <0,05%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: toldimfosnatrium 50.000 mg. Vitamine: 
vitamine B12 cyanocobalamine 287,5 mg. 
Gebruik: Voor langere vluchten op de dag voor 
inkorving en op de dag van inkorving. Voor de 
vitesse op de dag van inkorving. Schudden voor 
gebruik.
Dosering: 5 ml per liter drinkwater of 0,25 ml 
per duif per os.
Verkrijgbaar in: 100 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Elektrolyten zijn stoffen die het lichaam bij zware 
inspanning of bij diaree in verhoogde mate ver
bruikt. Door toevoeging van deze stoffen aan het 
drinkwater wordt een bijdrage geleverd aan een 
snelle recuperatie van het lichaam. 

Samenstelling: elektrolyten.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 1,3%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 22,9%, vocht 6,6%, zetmeel 
<0,1%, lysine 0,41%, methionine 0,19%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: natriumacetaat 100.000 mg, natriumchlo
ride 91.600 mg, kaliumacetaat 16.660 mg, 
magnesiumchloride 5.000 mg, calciumchloride 
5.000 mg. 
Gebruik: Te verstrekken na de wedvluchten, 
als eerste drank na thuiskomst geven. 
Dosering: 12 maatschep per liter lauwwarm 
drinkwater. 
Verkrijgbaar in: 350 gr.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Duiventhee is samengesteld uit meer dan 
20 kruiden en planten. Deze thee is zeer geschikt 
als reinigende kuur tijdens en na het vliegseizoen 
en zeker ook tijdens de ruiperiode.

 BONY BRONCHICRON
Aanvullend diervoeder voor duiven

Phytotherapeutische drank op basis van kru
iden te gebruiken in die gevallen waarbij duiven 
problemen hebben met de slijmvliezen van de 
voorste luchtwegen.

Samenstelling: Drosera rotundifolia, Nepeta 
cataria, Grindelia robusta, Salvia offi cinalis, Prop
olis, Glycyrrhiza glabra, Cyamopsis tetragonolo
bus, Plantago major, Schisandra chinensis, 
Thymus serpyllum, Pinus sylvestris.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof 0,09%, ruw vet 
0,2%, ruwe as <0,1%, vochtgehalte 37,42%, 
zetmeel <0,1%, lysine <0,05%, methionine 
<0,05%, natrium <0,002%, fosfor <0,002%, 
calcium <0,002%.
Gebruik: Bij slijm en irritatie van de luchtpijp en 
keel na de vlucht. Schudden voor gebruik.
Dosering: 15 ml per kg voer gedurende enkele 
dagen. Mag gecombineerd worden met een 
luchtwegkuur.
Verkrijgbaar in: 200 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Endurance is een poeder op basis van 
octacosanol gecombineerd met eiwitten. Octa
cosanol is een voorbeeld van een nutriceutical. 
Deze stof draagt bij aan een verhoging van het 
uithoudingsvermogen. Octacosanol zorgt ervoor 
dat de spierstofwisseling verbetert en de verzur
ing van de spieren minder snel optreedt.

Samenstelling: weieiwitten, octacosanol, 
vitaminen.
Analytische bestanddelen en gehal-
ten: ruw eiwit 19,1%, ruwe celstof 0,39%, 
ruw vet 3,0%, ruwe as 1,04%, vocht 7,5%, 
zetmeel 1,39%, lysine <0,05%, methionine 

 BONY ENDURANCE

Samenstelling: Bevat o.a. Echinacea purpu
rea, cat’s claw, ginseng, tijm, eucalyptus, pep
ermunt, boldoblad, brandnetel, paardenbloem, 
goudsbloem, duizendblad en knofl ook.
Analytische bestandsdelen en gehalten: 
ruw eiwit 32,8%, ruwe celstof 22,41%, ruw vet 
2,94%, ruw as 8,8%, zetmeel 41,8%, vocht 
10,7%, methionine <0,05%, lysine <0,05%, fos
for 0,226%, calcium 1,21%, natrium 0,056%.
Gebruik: In het vliegseizoen en in de ruiperiode 
als het enige drinkwater ter beschikking stellen.
Dosering: 510 gr (ca. 2 eetlepels) Bony 
Duiventhee met 1 liter bijna kokend water 
mengen. Dit circa 10 minuten laten trekken 
en na afkoeling zeven. De thee als het 
enige drinkwater ter beschikking stellen.
Verkrijgbaar in: 300 gr.
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 BONY FARVISOL W.O.

 BONY HERSTEL CAPSULES

 BONY IRON BOOST

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Farvisol w.o. bevat de ideale mix van 
vitamines, provitaminen, mineralen en sporene
lementen.

Samenstelling: vitaminen, provitaminen, mine
ralen en sporenelementen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 3,9%, ruwe celstof 0,2%, ruw vet 
2,1%, ruwe as 27,7%, vocht 1,9%, lysine <0,05 
%, methionine <0,05%, natrium 5,27%, calcium 
0,09%, fosfor 0,03%, magnesium 3,05%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitaminen en provitaminen: vitamine D3 (E671) 
2.000.000 IE, vitamine E (3a700) 15.271 mg, 
vitamine K3 50 mg, vitamine B1 1.275 mg, 
vitamine B2 (E101) 2.875 mg, vitamine B3 (nico
tinezuur) 9.166,5 mg, vitamine B5 (pantotheen
zuur) 3.521 mg, vitamine B6 (3a831) 1.600 mg, 
foliumzuur 183.333 ug, vitamine B12 10.596 ug, 
vitamine C (E300) 39.635,5 mg, biotine 92.81,5 
ug, retinolacetaat 10.00.000 IE, Capantothe
naat 2.500 mg, menadion 1.500 mg, inositol 
2.500 mg, cholinebitartraat 10.000 mg. Mine
ralen: chloride 69.130 mg, natrium 44.791,5 
mg, kalium 41.666,5 mg, Fegluconaat 5.000 
mg, magnesium 31.250 mg. Sporenelementen: 
Zngluconaat 2.000 mg, Cugluconaat 1.000 
mg, Cosulfaat 500 mg, Mngluconaat 5.500 
mg, Kjodide 250 mg.
Gebruik: in perioden waarin extra vitaminen 
nodig zijn.
Dosering: 1 gr per liter drinkwater. Maatschepje 
is ca. 1 gr.
Verkrijgbaar in: 150 gr.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Herstel Capsules zijn rijk aan wei
eiwitten en vitaminen. Daarnaast zijn ze verrijkt 
met chlorella. Chlorella is een eencellige alg 
uit Korea. Deze alg is rijk aan chlorofyl en 
derhalve rijk aan magnesium. Glutamine is een 
aminozuur dat van belang is voor een goede 
werking van de darmcellen en de spiercellen. 
Extra gift na de vlucht draagt bij aan een sneller 
herstel van de spieren en de darmwerking.

Samenstelling: weieiwitten, aminozuren, 
vitaminen, chlorella.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 74,9%, ruwe celstof 0,5%, ruw vet 
3,88%, ruwe as 2,74%, vocht 4,7%, zetmeel 
<0,1%, lysine <0,05%, methionine <0,05%, 
calcium 0,247%, natrium 0,279%, fosfor 
0,219%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitaminen, provitaminen: vitamine B1 116,25 
mg, vitamine B2(E101) 131,25 mg, vitamine B6 
(3a831) 165 mg, vitamine B12 89 ug, vitamine 
C (E300) 5.195 mg, vitamine E (3a700) 790 
mg, biotine 13.921 ug, foliumzuur 27.500 ug, 
nicotinezuur 1.374 mg, pantotheenzuur 528 
mg. 
Gebruik: Bony Herstel Capsules kunnen 
verstrekt worden na de vlucht voor een snellere 
recuperatie. 
Dosering: 1 capsule per dag per duif.
Verkrijgbaar in: 100 capsules.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Iron Boost helpt bij de recuperatie van 
de duif na zware prestaties en ondersteunt 
vooral de jonge duiven. Na toediening van 
Bony Iron Boost is de mest donker gekleurd.

Samenstelling: plantaardige eiwitten, lactose, 
melkserum, vruchtenpulp, aardappelenpulp.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 21%, ruwe celstof 0,4%, ruw vet 0,1%, 
ruwe as 7,5%, lysine 1,0%, methionine 0,3%, 
natrium 0,2%, calcium 0,1%, fosfor 0,1%.
Gebruik: Bij verzwakking en slechte resultaten 
een kuur van 7 dagen. Voorts kan het aan jonge 
duiven gegeven worden tijdens leervluchten. 
Tijdens het vliegseizoen kan Bony Iron Boost 
twee maal per week worden toegediend.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer. NB. 
NOOIT in het drinkwater toedienen. Voor een 
gemakkelijke en homogene menging wordt aan
geraden het voer vooraf met olie (bijvoorbeeld 
Bony Omega 3 Nucleovit) te bevochtigen.
Verkrijgbaar in: 300 gr.

<0,05%, calcium 0,085%, natrium 0,173%, 
fosfor 0,067%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen, provitaminen: vitamine B1 77,5 
mg, vitamine B2 (E101) 87,5 mg, vitamine B6 
(3a831) 110 mg, vitamine B12 59,6 ug, vitamine 
C (E300) 3.463 mg, vitamine E (3a700) 527 mg, 
biotine 9.281 ug, foliumzuur 18.333 ug, nicotine
zuur 916 mg, pantotheenzuur 352 mg.
Gebruik: Dient enige tijd gegeven te worden 
voordat het maximale effect bereikt wordt. In de 
periode van opbouw naar de grotere vluchten 
toe dient men Bony Endurance gedurende drie 
tot vier weken dagelijks over het voer te verstrek
ken. Is het maximale effect bereikt, dan kan men 
als onderhoudsdosering Bony Endurance enige 
malen per week verstrekken.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer.
Verkrijgbaar in: 350 gr.
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 BONY JONGDIERPOEDER

 BONY KNOFLOOK

 BONY KWEEKSUPPORT

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bevat lammercolostrumeiwitten. Colostrum
eiwitten zijn eiwitten die van belang zijn bij de 
afweer. Deze eiwitten zijn in staat zich te binden 
aan ziekteverwekkende bacteriën. Verder zijn 
er vitaminen en provitaminen toegevoegd.

Samenstelling: colostrum, melkeiwitten, wei
eiwitten, vitaminen, L carnithine.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 33,8%, ruwe celstof 0,11%, ruw vet 
13,24%, ruwe as 7,26%, vocht 3,3%, zetmeel 
0,1%, lysine 0,35%, methionine 0,06%, calcium 
0,602%, natrium 0,681 %, fosfor 0,559%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen, provitaminen: vitamine 
B1 126,5 mg, vitamine B2 (E101) 142,8 mg, 
vitamine B6 (3a831) 179,5 mg, vitamine B12 
97 ug, vitamine C (E300) 5.654 mg, vitamine 
E (3a700) 860,5 mg, biotine 15.153 ug, 
foliumzuur 29.932 ug, nicotinezuur 1.496 mg, 
pantotheenzuur 574 mg. 
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer.
Verkrijgbaar in: 250 gr.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
knofl ook een cholesterolverlagende werking en 
bloeddrukverlagende werking heeft. Ook bevat 
knofl ook de alliïne aminozuren die door het 
lichaam worden omgezet in allicine. Aan allicine 
wordt een antibacteriële werking toe
geschreven.

Samenstelling: Knoflook.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 1,74%, ruwe celstof 2,08%, ruw vet 
0,4%, ruwe as 4,34%, vocht 0,9%, zetmeel 
<0,1%, lysine 0,23%, methionine <0,05%, cal
cium 0,075%, natrium 0,052%, fosfor 0,392%.
Gebruik: Bony Knoflook is het gehele jaar door 
te gebruiken een tot enkele malen per week. 
Wordt door de duiven doorgaans goed verdra
gen. Bony Knoflook kan in het drinkwater en 
over het voer worden toegediend.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer.
Verkrijgbaar in: 350 gr.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Kweeksupport is een product dat speciaal 
is ontwikkeld voor de kweekperiode. De kweek 
kan een stressvolle periode zijn voor zowel de 
jonge als de oude duiven. Bony Kweeksupport 
is een uitgebalanceerd preparaat van essentiële 
voedingsstoffen. Het kan eraan bijdragen dat 
de jongen veel sneller opgroeien en vitaler uit de 
kweek komen. 

Samenstelling: weieiwitten, chiazaad, chlo
rella, cat’s claw, echinacea, kelp, oregano, spir
ulina, vitaminen. 
Analytische bestandsdelen: ruw eiwit 65%, 
ruwe celstof 5,2%, ruwvet 6,46%, ruwe as 5,2%, 
vocht 5,87%, zetmeel <0,1%, lysine 4,5%, me
thionine 1,07%, calcium 0,37%, natrium 0,53%, 
fosfor 0,4%, magnesium 0,49%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen, provitaminen: vitamine B1 
116,25 mg, vitamine B2 (E101) 131,25 mg, vi
tamine B6 (3a831) 165 mg, vitamine B12 89 ug, 
vitamine C (E300) 5.195 mg, vitamine E (3a700) 
790 mg, biotine 13.921 ug, foliumzuur 27.500 
ug, nicotinezuur 1.374 mg, pantotheenzuur 528 
mg.
Gebruik: Bony Kweeksupport kan vertrekt 
worden in de kweekperiode. Het mag enkele 
malen per week verstrekt worden over het voer. 
Eventueel aan het voer te plakken met Bony 
Omega 3 Kweekolie. 
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer. 
Verkrijgbaar in: 350 gr.

 BONY KNOFLOOK ALLICINE
Aanvullend diervoeder voor duiven
Bony Knofl ook Allicine is 100% natuurlijke 
Europese knofl ook en zorgt voor een goede 
vertering, stofwisseling en bloedcirculatie, 
alsook voor gezonde ademhalingswegen.

Bony Knofl ook Allicine bevat Allicine dat van 
nature ondersteuning biedt aan de darmfl ora 

en verhoogt de weerstand tegen ongunstige 
bacteriën. Bony Knofl ook Allicin zorgt voor 
een multifunctionele aanpak voor optimale 
gezondheidsbevordering, vitaliteit en conditie.

Samenstelling: knoflook.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
Ruw vet 16,8%, Ruw eiwit 9,9%, Ruw as 3,3%, 
Ruwe celstof 0,4%, vocht 20,8%, lysine 0,2%, 
methionine 0,05%, natrium 0,1%
Gebruik / Dosering: 5 ml op 1 liter water per 
dag gedurende de eerste 7 dagen, daarna 2 x 
per week.
Verkrijgbaar in: 250 ml

 BONY LOOKOLIE
Aanvullend diervoeder voor duiven

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 
knoflook een cholesterolverlagende werking en 
bloeddrukverlagende werking heeft. Ook bevat 
knoflook de alliïne aminozuren die door het li
chaam worden omgezet in allicine. Aan allicine 
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WAT MAAKT DE ADEMHALING 
VAN DUIVEN ZO BIJZONDER?

Het ademhalingsysteem van vogels verschilt 
wezenlijk van die van de mens. Dankzij een 
complex stelsel van luchtzakken en longen 
stroomt de lucht in hun longen één kant 
op. De lucht gaat dus niet via dezelfde 
weg in en uit, zoals bij zoogdieren. Ook 
de anatomische structuur, nodig voor de 
uitwisseling van gassen met bloed, is anders. 
Daardoor kunnen vogels tot 2,5 keer zoveel 
zuurstof uit één ademhaling halen dan 
andere dieren. 

Vogels en krokodillen zijn de enige 
overlevenden van de groep archosaurussen 
die 250 miljoen jaar geleden de aarde 
domineerde. De lucht bevatte destijds nog 
maar weinig zuurstof. Beide diergroepen 
delen ook nu nog deze bijzondere 
ademhaling. 

De aarde kende in de loop van de 
geschiedenis verschillende periodes waarbij 
het zuurstofgehalte in de atmosfeer 
aanzienlijk daalde, soms tot minder dan 
twee derde van het huidige niveau. Dieren 
met de effectiefste ademhaling waren toen in 
het voordeel en konden overleven. 

Deze  effectieve zuurstofopname is één van 
de factoren waardoor het vliegen bij vogels 
zich kon ontwikkelen tot op het huidige 
niveau.

DE HERSENEN VAN EEN DUIF

D u i v e n h e r s e n e n 
zijn relatief groot 
t.o.v. schedel en 
lichaamsgewicht. In 
tegenstelling tot bijv. 
de krokodil, dezelfde 
voorouder en al 
zo’n 200 miljoen 
jaar dezelfde perfecte machine, zijn vogels 
steeds verder geëvolueerd. Naast het vliegen 
hebben ze een uitstekend zicht ontwikkeld 
een fenominaal oriëntatie vermogen. Het 
optische gebied in de hersenen is relatief 
groot en er is ook een aparte zenuwbaan 
vanaf de snavel die aardmagnetische signalen 
aan de hersenen doorgeeft.

Onderzoek laat zien dat ze een goed 
leervermogen hebben voor relatief complexe 
handelingen. Ze zijn zelfs in staat te reageren 
op stimuli met een zekere abstractie. Het 
geheugen is uitstekend: duiven kunnen 
honderden verschillende beelden onthouden 
over periodes van jaren. Dat alles uit zich o.a. 
in het unieke vermogen routes te leren over 
enorme afstanden, flexibeler dan vogels die 
een vaste migratieroute volgen. Daarnaast 
behoren duiven tot de weinige dieren die 
zichzelf in de spiegel herkennen (samen met 
mensapen, dolfijnen, olifanten en de mens). 
Het sociale leven, een stuwende kracht 
achter de evolutie van intelligentie, is volop 
aanwezig: herkennen van andere duiven en 
jongen, verzorging, spel, relaties, enz.

Bij de jonge duif zijn de zenuwcellen in 
de hersenen grotendeels meteen aanwezig, 
maar veel verbindingen en netwerken 
ertussen moeten nog worden aangelegd 
en dat gaat door als de duif routes leert, 
beelden onthoudt en het sociale leven zich 
ontwikkelt. De samenstelling van de voeding 
is van invloed op de ontwikkeling van de 
zenuwcellen, de verbindingen en overdracht 
van signalen. Deze communicatie is zowel 
elektrisch, chemisch en hormonaal. 

Belangrijk hierbij zijn de juiste vetzuren. 
Ca. 60% van de hersenen bestaat uit 
vetten en het merendeel is DHA vetzuur, 
o.a. betrokken bij leervermogen en 
geheugen. EPA verbetert de hersenwerking 
en beschermt tegen aandoeningen van 
bloedvaten. Maar ook vitaminen (vooral 
het B-complex, E en C), mineralen, anti-
oxidanten, aminozuren, etc. zijn essentiële 
bouwstoffen voor de ontwikkeling en 
onderhoud van de duivenhersenen.

HET OOG VAN DE DUIF 

Duiven hebben in wezen dezelfde ogen 
als mensen, maar kunnen méér kleuren 
zien. Onze lichtgevoelige cellen nemen 
drie verschillende kleuren waar: rood, 
groen en blauw (RGB), maar vogels 
hebben vijf soorten kegeltjes en zien 
o.a. ook ultraviolet. Biologen begrijpen 
steeds beter waar vogels hun verfijnde 
zicht voorgebruiken. Deze voor ons 
onzichtbare wereld speelt een grote rol 
bij de partnerkeuze, het zoeken van 
voedsel en oriëntatie. 

Duiven hebben scherp zicht. Roofvogels 
zien bijv. acht keer scherper dan mensen, 
o.a. dankzij een hogere dichtheid van de 
lichtgevoelige cellen in het netvlies (ca. 
1.000.000 per mm2 bij bijv. een havik, 
vergeleken met 200.000 bij mensen) 
en een groter aantal optische zenuwen. 
De duif heeft ook twee fovea (gele vlek: 
gebied met grootste scherpte) in elk 
oog. Duiven kunnen ook gepolariseerd 
licht waarnemen. 

Het oog bezet een groot deel van de 
schedel en de verhouding tussen oog en 
schedel is de grootste in de dierenwereld. 
In combinatie met de plaatsing aan de 
zijkant is het gezichtsveld bijna 340 
graden.
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  BONY M MINERALEN MIX BASIC 
Aanvullend mineraalmengsel voor duiven.

Bony M Mineralen Mix Basic voor duiven is een 
uitstekend basis mineraalmengsel bestaande 
uit mineralen, sporenelementen, vitaminen en 
eiwitten. Mineralen hebben duiven hard nodig 
naast hun dagelijkse voermengeling. Het zorgt er 
mede voor dat de voer opname wordt gemaxi
maliseerd. 

De rijke samenstelling van natuurlijke grondstof
fen geeft de duiven tijdens de kweek, vlucht, 
rui en rustperiode de energie om snel te herstel
len en de reserves snel aan te vullen. Het verkort 
de rui en voorziet de duiven van een mooi en 
soepel verenpak, geeft ze een optimale conditie 
en een goede skeletvorming. Deze mineralenmix 
mag men het hele jaar door verstrekken aan de 
duiven.

In deze mineralenmix is een korrel toegevoegd 
die is gecoat met diverse kruiden o.a. oregano, 
echinacea en ginseng. Door deze coating is de 
opname van deze kruiden geoptimaliseerd. Het 
zijn kruiden die bij kunnen dragen aan een goede 
gezondheid. Ze bevatten antioxidanten en an
dere bioactieve stoffen. 

De combinatie van zaden die zijn toegevoegd 
aan deze mengeling hebben een positieve 
invloed op de gezondheid van de duiven. Door 
de toevoeging van deze zaden o.a. lijnzaad, 
hennepzaad, krijgen de duiven een hoog gehalte 
Omega 3 vetzuren binnen.
De toevoeging van houtskool kan de spijsverter
ing bevorderen. Houtskool heeft ook de eigen
schap om in de darmen eventueel aanwezige 
gifstoffen te absorberen. 

Samenstelling: oestergrit, kalksteen, roods
teen, silex, schelpenmix, maagkiezel, algenkalk, 
sepioliet, tarwe, dari, haver, erwten, houtskool, 
mungboon, mais, soja, hennepzaad, koolzaad, 
raapzaad, zonnebloempit, rijst, witte millet, gele 

millet, rode millet, lijnzaad, druivenpit, sesam
zaad, cardy, vlierbessen, veenbessen, wortel, 
anijs, biergist, brandnetel, cat’s claw, chlorella, 
tamoe lawak, ginseng, echinacea, guldenroede, 
kelp, knoflook, oregano, paardebloem, pau 
d’arco, zoethout, spirulina, Lcarnthine, calcium, 
magnesium, natrium, ijzer, mangaan, zink, koper, 
selenium.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 4,6%, ruwe celstof 2,2%, ruw vet 
2,19%, ruwe as 68,5%, vocht 3,06%, lysine 
0,22%, methionine 0,11%, fosfor 0,18%, calci
um 10,7%, magnesium 0,27%, natrium 0,24%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen en provitaminen: vitamine A 
16.437,5 IE/kg, vitamine D3 28.825 IE/kg, vita
mine E 16,27 mg/kg, vitamine K3 1,65 mg/kg, 
vitamine B1 1,09 mg/kg, vitamine B2 3,7 mg/kg, 
vitamine B3 53,5 mg/kg, vitamine B6 1,4 mg/kg, 
vitamine B12 0,003 mg/kg, vitamine C 6,25 mg/
kg, vitamine PP 33,8 mg/kg, foliumzuur 0,0675 
mg/kg, biotine 0,03 mg/kg, cholinechloride 60 
mg/kg, choline 337,4 mg/kg. Sporenelement-
en: E1  ijzer (ijzeroxide) 6 mg/kg, E1  ijzer 
(ijzer(II)sulfaat monohydraat) 476,6 mg/kg, E2 
 jodium (calciumjodaat, watervrij) 3,06 mg/kg, 
E4  koper (koper(II)sulfaat pentahydraat) 13,9 
mg/kg, E5  mangaan (mangaan(II)oxide) 151,75 
mg/kg , E6  zink (zinkoxide) 87,3 mg/kg, E8  
selenium (natriumseleniet) 0,019 mg/kg .
Gebruiksaanwijzing: In de periodes die veel 
energie vragen zoals de kweek, vlieg en ruitijd 
meerdere malen per week verstrekken. In de 
rustperiodes 1 á 2 maal per week verstrekken. 
Jonge duiven in de groei en tijdens de vluchten 
meerdere malen per week verstrekken.
Verkrijgbaar in: 10 kg.

 BONY M MINERALEN MIX SUPERIOR

Aanvullend mineraalmengsel voor duiven.
Bony M Mineralen Mix Superior voor duiven 
is een complete aanvulling van mineralen, 
sporenelementen en aminozuren die de duiven 
hard nodig hebben naast hun dagelijkse
voermengeling.

De rijke samenstelling van natuurlijke grondstoffen 
geeft de duiven tijdens de kweek, vlucht rui 
en rustperiode juist die energie om snel te 
herstellen en de reserves snel aan te vullen. De 
acceptatiegraad van deze voedingstoevoeging 
is heel groot (acceptatie 90/100 %) zowel door 
de oude als jonge duiven. Het verkort de rui 
en voorziet de duiven van een mooi en soepel 
verenpak, geeft ze een optimale conditie en een 
goede skeletvorming.

De speciale Firr® grondstofkorrel in deze 
mengeling is van grote waarde voor de oriëntatie.
Het voorkomt tevens dunne en platte mest en 

wordt een antibacteriële werking toe geschre
ven.

Samenstelling: Knoflookolie.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof 0,04%, ruw vet 
99,9%, ruwe as <0,1%, zetmeel <0,1%, lysine 
<0,05%, methionine <0,05%, calcium <0,002%, 
natrium <0,002%, fosfor <0,002%.
Gebruik: Bony Lookolie is het gehele jaar door 
te gebruiken een tot enkele malen per week. 
Uitermate geschikt om poeders aan het voer te 
doen kleven. 
Dosering: 15 ml per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 ml.
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 BONY MINERAL

 BONY MR PLUS

Aanvullend diervoeder voor duiven

Mineralen zijn veelal slecht opneembaar voor 
duiven. Ze dienen dan ook ruimschoots voor 
handen te zijn willen duiven er voldoende van 
op kunnen nemen. Door nu deze mineralen in 
chelateerde vorm aan te bieden wordt de be
nutting aanzienlijk verbeterd. Hierdoor kan men 
een optimale benutting van deze mineralen en 
sporenelementen verkrijgen.

Samenstelling: vitaminen, mineralen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 1,55%, ruwe celstof 0%, ruw vet 4,09 
%, vocht 88,97%, ruwe as 1,62%, lysine HCL 
0,4%, methionine 0,2%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: Vitaminen, provitaminen: vitamine A 
1.350.000 IE, vitamine D3 200.000 IE, vitamine 
B1 800 mg, vitamine B2 (E101) 2.000 mg, vita
mine B3 2.400 mg, vitamine B6 (3a831) 1.600 
mg, Dpanthenol 2,4 mg, vitamine K3 600 mg, 
vitamine E (3a700) 7,5 gr. Sporenelementen: 
kobalt sulfaat eq. 6,7 mg Co, mangaan amino
zuurchelaat eq 650 mg Mn, koper aminozuur 
chelaat eq. 35 mg Cu, zink aminozuurchelaat 
eq. 450 mg Zn.
Gebruik: Tijdens de rui: twee tot drie dagen 
per week. Tijdens de vluchten: op de dag voor 
inkorving en op de dag van inkorving geven. 
Schudden voor gebruik.
Dosering: 10 druppels per liter drinkwater of 1 
druppel per duif direct in de bek.
Verkrijgbaar in: 50 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony MR Plus kan bijdragen aan het verbeteren 
van de vorm van de duiven. Het bevat o.a. glu
tamine en andere aminozuren. Het is uitermate 
geschikt voor het gebruik bij de voorbereiding 
voor de zwaardere vluchten. Glutamine is een 
aminozuur dat direct door de darmcellen kan 
worden benut. Maar ook de spiercellen hebben 
baat bij een optimalisatie van het aanbod aan dit 
aminozuur.

Samenstelling: weieiwitten, amonizuren, mel
keiwitten , spirulina, vitaminen, echinacea, cat’s 
claw, ginseng.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 62,7%, ruwe celstof 2,23%, ruw vet 
5,58%, ruwe as 4,47%, vocht 4,7% zetmeel 
<0,1%, lysine 0,09%, methionine <0,05%,
calcium 0,433 %, natrium 0,421%, fosfor 
0,348%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitamine, provitaminen: vitamine B1 73 mg, 
vitamine B2 (E101) 83 mg, vitamine B6 (3a831) 
104 mg, vitamine B12 56,5 ug, vitamine C 
(E300) 3.286 mg, vitamine E (3a700) 500 mg, 
biotine 8,8 ug, foliumzuur 17.395 ug, nicotin
ezuur 869 mg, pantotheenzuur 334 mg.
Gebruik: Als voorbereiding op zwaardere 
vluchten.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer.
Verkrijgbaar in: 350 gr.

geeft de duiven meer weerstand tegen ziektes. 
Bony M Mineralen Mix Superior dekt de volledige 
behoefte aan mineralen, grit en kiezels.
Samenstelling: oestergrit, kalk, roodsteen, 
silex, schelpenmix, zeewiergrit, scherpe kiezel, 
avigrit, leem, biergist, calcium, fosfor, magne
sium, Fir mmc, onkruidzaden, lijnzaad, millet, 
Raapzaad.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 5,8%, ruw vet 7,2%, ruw as 67,6%, 
ruwe celstof 4,6%, vocht 2,6%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
ijzer 64,39 mg/k. mangaan 35,00 mg/k. koper 
5,00 mg/k. jodium 0,50 mg/k. selenium 0,10 
mg/k. aroma 0,04 g/k. anijs 0,2%.
Gebruiksaanwijzing: In de periodes die veel 
energie vragen zoals de kweek, vlieg en ruitijd 
meerdere malen per week verstrekken. In de 
rustperiodes 1 á 2 maal per week verstrekken.
Jonge duiven in de groei en tijdens de vluchten 
meerdere malen per week verstrekken.
Verkrijgbaar in: 2,5, 5, 10 kg

 BONY MUITZAAD
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Muitzaad is een mengeling waarbij al
leen geselecteerde zaden en kruiden gebruikt 
zijn van 1e keus. Bony Muitzaad helpt de rui 
nog meer te bevorderen en de donsrui te 
stimuleren. Zoals bekend is de rui een zeer 
belangrijke periode voor de duif. Een duif die 
niet goed door de rui komt zal niet goed in de 
veren zitten en prestaties zullen dan ook tegen 
vallen. Bony Muitzaad kan goed gecom
bineerd worden met Bony Duiventhee.

Samenstelling: lijnzaad, korianderzaad, sint 
janskruid, paardenbloem, brandnetel, peterselie
zaad, wortelen, weegbree.
Analytische bestandsdelen en gehalten: 
ruw as 6,19%, ruwe celstof 17,43%, ruw eiwit 
13,8%, ruw vet 8,47%, vocht 10,3%, zetmeel 
24,72%, methionine <0,05%, lysine <0,05%, 
fosfor 0,402%, calcium 0,598%, natrium 
0,022%.
Gebruik: Giet bijna kokend water over de 
kruiden of dompel deze in bijna kokend water. 
1 koffielepel muitzaad per liter water. Laten trek
ken, door een zeefje gieten, laten afkoelen en als 
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DE RODE DRAAD IN HET BONY BASISSYSTEEM
Bony S.G.R. is het resultaat van jarenlang 
onderzoek en ontwikkeling. Het is de derde 
generatie van de verzurende kruidendranken 
van Bony Farma. Het volgen van het Bony 
Basissysteem kan in principe niet zonder deze 
verzurende kruidendrank.

De drank bevat een aantal kruiden die bijdragen 
aan de verhoging van de weerstand. Onder 
andere: Echinacea purpurea, Eleuterococcus 
en Ginseng. Verder bevat Bony S.G.R. een 
aantal kruiden die helpen de spijsvertering te 
optimaliseren, hetgeen zich onder meer uit in 
een verbetering van de kwaliteit van de mest. 
De uitgebalanceerde samenstelling zorgt dat de 
darmflora verbetert en de groei van gisten zoals 
Candida albicans wordt afgeremd.

De betere darmflora draagt er toe bij dat de 
kans dat ziekteverwekkende colibacteriën de 
overhand kunnen krijgen geringer wordt. Dat 
is dan ook de reden dat de duiven die in het 
voorjaar tegen het Adenovirus aanlopen, in de 
praktijk sneller herstellen van deze infecties en 
minder ver terugvallen in conditie. In principe 
kan Bony S.G.R. het hele jaar door gegeven 
worden aan de duiven.

De jonge duiven mogen Bony S.G.R. krijgen 
vanaf het afzetten. Maar zelfs tijdens de kweek 
en daarvoor liggende periode kan het aan de 
oude duiven gegeven worden. Het is ook zeer 
geschikt om aan de oude duiven te geven bij de 
overgang van de papjongen naar vast voer. We 
adviseren dan de halve dosering. Dus 2,5 ml per 
liter drinkwater.

We raden aan om het in het begin na het 
afzetten niet dagelijks te verstrekken maar 
slechts een keer of twee drie, verdeeld over de 
week. Bony S.G.R. heeft namelijk een dermate 
stimulerende invloed op het lichaam en de 
vorm, dat de jonge duiven veel te vroeg als 
puntjes in de lucht te zien zijn. De vorm moet 
ook weer niet te vroeg komen. Naarmate de 
opleervluchten dichterbij komen adviseren wij 
Bony S.G.R. ook vaker te verstrekken. Zo’n 
10 dagen voor de opleervluchten kan het dan 
dagelijks in het drinkwater gegeven worden.

Uit de praktijk bij onze proefduiven zien we dat 
ook het veerwerk van de jonge duiven verbetert 
door een geregelde gift van Bony S.G.R. Bij 
de meeste medicatie kan Bony S.G.R. gewoon 
in het drinkwater toegediend worden als de 

medicijnen dan over het voer worden verstrekt. 
Gelijktijdige toediening in het drinkwater met 
andere producten raden we af. Uitzonderingen 
hierop zijn de Bony Mineral en de Bony Cat 
Plus 

Bony S.G.R. is een zuiver natuurproduct dat 
absoluut geen schadelijke bijwerkingen kent. 
Desondanks adviseren we voor een optimale 
balans dat de duiven naast de Bony S.G.R. de 
beschikking hebben over voldoende mineralen, 
roodsteen e.d. 

* Bony S.G.R. is onderdeel van het Bony 
Basissysteem waarmee de duiven een goede 
gezondheidsbasis wordt gegeven. Tot dit 
systeem behoren ook Bony B.M.T., Bony 
Basiskern, Bony M Mineralen Mix Basic, Bony 
Mineral en Bony Omega 3 Nucleovit. Gebruik 
van deze combinatie zorgt voor gezonde duiven.

DARMPROBLEMEN
Een goede darmwerking is belangrijk voor het 
behoud van de algemene, natuurlijke weerstand 
én een goede conditie. Niet voor niets wordt 
wel eens gezegd: ‘De dood schuilt in de 
darmen’. Voor een goede darmwerking is bij alle 
diersoorten een goede darmflora noodzakelijk. 
Nu hebben duiven maar een beperkte 
darmflora. Dit maakt echter de kwaliteit van de 
darmflora daarom niet minder belangrijk.
Het uitgangspunt voor een goed functionerende 
darm is dus een optimale darmflora. Daar 
draagt goede voeding en stoffen die de juiste 
darmwerking stimuleren, de zogenaamde 
Prebiotica, aan bij. Door een goede balans 
krijgen de ziekteverwekkende bacteriën (die 
altijd op de loer liggen) minder kans om zich in 
de darm te nestelen. Indien de kans op opname 
van ziekteverwekkende bacteriën toeneemt, 
draagt het verstrekken van Probiotica (goede 
darmbacteriën) bij aan de instandhouding 
van de goede darmflora. Zodra de darmflora 
in balans is zullen de bacteriën het moeilijker 
krijgen om zich te manifesteren.

Bij een goed evenwicht is het mogelijk dat 
er ziekteverwekkende bacteriën in de darm 
huizen zónder dat de duif ziekteverschijnselen 
vertoont. Dit kan tijdenlang goed gaan totdat 
door omstandigheden de balans verstoord 
wordt. Dan nemen deze ziekteverwekkers 

plotseling massaal in aantal toe en wordt de duif 
een patiënt.
Ingrijpen met medicijnen is dan soms 
onvermijdelijk. De gebruikelijke medicijnen, 
veelal antibiotica, zijn echter óók schadelijk 
voor de goede darmbacteriën. Die hebben 
dan ook te lijden van deze antibiotica. Per 
saldo heeft een duif na een antibioticumkuur 
dus te maken met een verslechtering van zijn 
darmflora. Daarom wordt steeds meer tijdens 
en na de antibioticumkuur aanbevolen om de 
verloren gegane darmflora aan te vullen door 
middel van probiotica, al dan niet vergezeld van 
prebiotica .

Bony S.G.R. is een kruidendrank die voor 
een goede pH waarde in de darm zorgt. 
De schadelijke darmbacteriën krijgen het 
moeilijker zich te ontwikkelen, terwijl goede 
darmbacteriën juist gestimuleerd worden. Als 
ondersteuning bij een antibioticumkuur is dit 
product dus uitermate geschikt. Mede ook 
omdat de probiotica met Bony S.G.R. beter tot 
hun recht komen. (Soortgelijk effect heeft de 
Bony Sambucca Plus). 
Voor een goede ontwikkeling van de 
darmweerstand en de afweer in het algemeen, is 
het van belang dat de darm wél in contact komt 
met eventueel schadelijke bacteriën. Echter 
zonder dat deze de overhand krijgen. 

De aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid 
schadelijke bacteriën kan onder normale 
omstandigheden dus gezien worden als een 
noodzakelijk kwaad op weg naar een volwassen 
afweersysteem. Het is dan ook verkeerd om bij 
jonge duiven te veel en te vaak in te grijpen in 
de darmflora. We doen deze duiven en hun 
afweer hiermee geen plezier. Duiven moeten 
kinderziektes doormaken om tot een volgroeid 
afweersysteem te komen.

De praktijk leert dat het geven van Bony 
S.G.R. gedurende twee tot drie maal per week 
de jonge duiven helpt bij het ontwikkelen van 
een gezonde en goede afweer. Hierdoor zullen 
ze minder vaak ziek worden, en kunnen ze 
makkelijker een gezonde afweer ontwikkelen. 
Daardoor blijft er meer energie over voor de 
ontwikkeling van hun lichaam.

Indien ziekteverwekkende bacteriën zoals 
Salmonella en bijvoorbeeld het Adenocoli-
syndroom de overhand hebben gekregen, is het 
dus verstandig om naast de gerichte aanpak van 
deze ziekteverwekkers, óók de goede darmflora 
te ondersteunen. Duiven zullen sneller weer 
normaal functioneren en het conditieverlies 
wordt in de meeste gevallen beperkt.

Mineral en Bony Omega 3 Nucleovit. Gebruik 
van deze combinatie zorgt voor gezonde duiven.van deze combinatie zorgt voor gezonde duiven.
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 BONY NEUSDRUPPEL

 BONY OMEGA 3 KWEEKOLIE

Deze neusdruppel is een verzorgingsproduct 
en bestaat uit een verzameling van etherische 
oliën. Deze oliën kunnen bijdragen om bij duiven 
vastzittende snot in de neus en in de luchtwegen 
vrij te maken. Het is een 100% natuurproduct 
dat ook voor de vlucht mag worden toegepast.

Samenstelling: eucalyptus, menthol, tijm, 
kamfer, pepermuntolie. 
Indicaties: vastzittend snot, vrijmaken van de 
luchtwegen.
Dosering: Eenmaal daags, 1 druppel in ieder 
neusgat, gedurende enkele dagen.
Verkrijgbaar in: 20 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Omega 3 Kweekolie is een hoogwaardige 
olie samengesteld uit eerste kwaliteit koud
geperste vlaszaadolie geschikt voor menselijke 
consumptie. Deze olie werd verrijkt met 
hoogwaardige gecertificeerde visolie met een 
hoog gehalte aan ALA, EPA en DHA. Hierdoor 
is een olie ontstaan die uitermate geschikt is om 
in de kweekperiode te gebruiken.

Samenstelling: vlaszaadolie, visolie, omega 
3 vetzuren: ALA (Alfalinoleenzuur) 50,0%, DHA 
(Docosahexaeenzuur) 10.000 mg, EPA (Eicosa
pentaeenzuur) 17.000 mg.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,2%, ruwe celstof <0,001%, ruw 
vet 99,7%, ruwe as <0,001%, vocht 0,7%, 
zetmeel <0,001%, lysine <0,05%, methionine 
<0,05%, calcium <0,002%, natrium 0,003%, 
fosfor 0,002%.
Gebruik: Vanaf de koppeling tot aan het 
spenen. Schudden voor gebruik!

 BONY OMEGA 3 VLIEGOLIE

BONY OMEGA 3 VLIEGOLIE OCTA 20.000

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Omega 3 Vliegolie is een uitgebalanceerde 
combinatie van oliën die uitermate geschikt is om 
in het vliegseizoen te gebruiken.

Samenstelling: vlaszaadolie, tarwekiemolie, 
visolie, lecithine. Omega 3 vetzuren: ALA (Alfa
linoleenzuur) 42,1%, DHA (Docosahexaeenzuur) 
5.000 mg, EPA (Eicosapentaeenzuur) 8.000 mg.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,2%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
97,4%, ruwe as <0,01%, vocht 1,0%, zetmeel 
0,18%, lysine <0,05%, methionine <0,05%, 
calcium 0,005%, natrium 0,01%, fosfor 0,057%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: Vitaminen, provitaminen: vitamine A 
270.000 IE, vitamine D3 40.000 IE, vitamine B1 
160 mg, vitamine B2 (E101) 400 mg, vitamine 
B3 480 mg, vitamine B6 (3a831) 320 mg, vita
mine K3 120 mg, vitamine E (3a700) 1,5 gr. 
Gebruik: Twee maal per week. Schudden voor 
gebruik!
Dosering: 15 ml per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Omega 3 Vliegolie 20.000 is een 
uitgebalanceerde combinatie van oliën die 
uitermate geschikt is om in het vliegseizoen te 
gebruiken. Octacosanol is een voorbeeld van 
een nutriceutical. Deze stof draagt bij aan een 
verhoging van het uithoudingsvermogen en de 
trainingsbereidheid neemt toe. Octacosanol 
zorgt ervoor dat de spierstofwisseling verbetert 
en verzuring van spieren minder snel optreedt.

Samenstelling: vlaszaadolie, tarwekiemolie, 
visolie, lecithine, octacosanol. Omega 3 vet
zuren: ALA (Alfalinoleenzuur) 42,1%, DHA (Do
cosahexaeenzuur) 5.000 mg, EPA (Eicosapen
taeenzuur) 8.000 mg.

enige drank ter beschikking stellen. Dagelijks een 
nieuwe drank verstrekken.
2 à 3 weken voor het vluchtseizoen: 1 week als 
gezondheidskuur. Tijdens het vluchtseizoen: om 
de donsrui te bevorderen 1x per week. Tijdens 
de ruiperiode: een kuur van 8 dagen, daarna 2 
dagen per week. Tijdens de winterperiode: 1 tot 
2x per week.
Dosering: 1 koffielepel muitzaad per liter water.
Verkrijgbaar in: 300 gr.

Dosering: 15 ml per kg voer per dag. 
Visvetten hebben de neiging om zich in te 
bouwen in de cellen van het lichaam en zo 
hun gunstige werking uit te oefenen. Het duurt 
dan ook een tijdje voor dit proces volledig is 
(meerdere weken). Als u na die periode een dag 
overslaat, kan dit geen kwaad. Om de gunstige 
effecten te behouden, moet wel meer dan 90% 
van de tijd het product toegediend worden. 
Overgeslagen doseringen hoeven niet te worden 
ingehaald.
Verkrijgbaar in: 500 ml.
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 BONY OMEGA 3 NUCLEOVIT
Aanvullend diervoeder voor duiven

Nucleotiden spelen een belangrijke rol bij de 
aanmaak van nieuwe cellen. Het lichaam kan 
deze nucleotiden zelf aanmaken, maar dit 
kost zowel energie als tijd. In de ruiperioden 
en bij stresssituaties kan het nuttig zijn extra 
nucleotiden toe te dienen.

Samenstelling: vlaszaadolie, tarwekiemolie, 
visolie, lecithine, nucleotiden. Omega 3 vet
zuren: ALA (Alfalinoleenzuur) 39,8%, DHA 
(Docosahexaeenzuur) 5.000 mg, EPA (Eicosap
entaeenzuur) 8.000 mg.
Analytische bestanddelen en gehalten: ruw 
eiwit 4,5%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 11,05%, 
ruwe as <0,01%, vocht 1,55%, zetmeel 0,41%, 
lysine <0,05%, methionine <0,05%, calcium 
0,024%, natrium 0,027%, fosfor 0,183%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: Vitaminen, provitaminen: vitamine A 
261.900 IE, vitamine D3 38.800 IE, vitamine B1 
155,2 mg, vitamine B2 (E101) 388 mg, vitamine 
B3 465,6 mg, vitamine B6 (3a831) 310,4 mg, 
vitamine K3 116,4 mg, vitamine E (3a700) 1,45 
gr. 
Gebruik: Tijdens periodes van stress en herstel, 
maar ook tijdens de rui kan verstrekking meerdere 
malen per week tot dagelijks plaatsvinden. Zeer 
goed schudden voor gebruik!
Dosering: 15 ml per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 ml.

Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,2%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
97,4%, ruwe as <0,01%, vocht 1,0%, zetmeel 
0,18%, lysine <0,05%, methionine <0,05%, 
calcium 0,005%, natrium 0,01%, fosfor 0,057%. 
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: Vitaminen, provitaminen: vitamine A 
270.000 IE, vitamine D3 40.000 IE, vitamine B1 
160 mg, vitamine B2 (E101) 400 mg, vitamine B3 
480 mg, vitamine B6 (3a831) 320 mg, vitamine 
K3 120 mg, vitamine E (3a700) 1,5 gr. 
Gebruik: De aan de vliegolie toegevoegde 
octacosanol maakt deze olie bij uitstek geschikt 
om te gebruiken als onderhoudsdosering nadat 
met Bony Endurance het maximale effect van de 
octacosanol bij de trainingsopbouw is bereikt. In 
het vliegseizoen tweedrie keer per week geven. 
Liefst tijdens de voorbereiding naar de vlucht 
toe. Goed schudden voor gebruik! 
Dosering: 15 ml per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 ml.

 BONY OOGDRUPPEL

Bony Oogdruppel is een verzorgingsproduct 
voor de oogslijmvliezen, het knipvlies, de 
traanbuis en de slijmvliezen van de neus bij 
natte ogen en luchtweginfecties. Bevat absoluut 
geen cortisonen. 

Samenstelling: rozenwater, hamamelis 
water, natriumboraat, boorzuur, natuurlijke 
plantenextracten (Calendula Officinalis, 
Euphrasia Officinalis, Matriarca Recutita), 
methyleenblauw. 
Gebruik: Preventief te geven voor het inkorven 
en na thuiskomst. Als kuur geeft u het 5 dagen 
achter elkaar.
Dosering: Bij preventief gebruik 1 druppel in 
beide ogen. Als kuur enkele keren per dag één 
druppel in beide ogen.
Verkrijgbaar in: 20 ml.

 BONY OMEGA VLIEGOLIE 2.0

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Omega Vliegolie 2.0 is een uitgebalanceerde 
combinatie van oliën die uitermate geschikt is 
om in het vliegseizoen te gebruiken. Het kan 
zorgen voor een verbeterde zuurstofopname in 
het lichaam. Wat weer ten goede komt als er 
inspanning wordt geleverd. 

Samenstelling: meervoudige onverzadigde 
vetzuren, lecthine, vitaminen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 4%, ruwe celstof 1%, ruw vet 97,8%, 
ruwe as 3%, vocht 45%, zetmeel 4%, lysine 
<0,05%, methionine <0,05%, calcium 0,008%, 
natrium 0,018%, fosfor 0,12%, magnesium 
0,011%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
liter: Vitaminen, provitaminen: vitamine A 
270.000 IE, vitamine D3 40.000 IE, vitamine B1 
160 mg, vitamine B2 (E101) 400 mg, vitamine 
B3 480 mg, vitamine B6 (3a831) 320 mg, vita
mine K3 120 mg, vitamine E (3a700) 1,5 gr.
Gebruik: bij het eerste gebruik 1 week 5 da
gen achtereen, hierna 2 maal per week voor de 
vlucht verstrekken. Schudden voor gebruik!
Dosering: 15 ml per kg voer.
Verkrijgbaar in: 250 ml. 

 BONY OREGANO POEDER 10%
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Oregano Poeder 10% is een aanvullend 
diervoeder voor duiven op basis van oregano. 
Het kan helpen bijdragen aan de weerstand, bij 
herstel na inspanning en ziekte en kan het maag 
en darmstelsel van de duiven ondersteunen. 
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 BONY POWER GLUTAVIT
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Power Glutavit is rijk aan weieiwitten en 
vitaminen. Daarnaast is Bony Power Glutavit 
verrijkt met Chlorella. Chlorella is een ééncellige 
alge uit Korea. Deze alg is rijk aan chlorofyl en 
derhalve rijk aan magnesium. Glutamine is een 
aminozuur dat van belang is voor een goede 
werking van de darmcellen en de spiercellen. 
Extra gift na de vlucht draagt bij aan een sneller 
herstel van de spieren en de darmwerking. 
Uitstekend te gebruiken in de voorbereiding na 
de vluchten toe.

Samenstelling: weieiwitten, aminozuren, 
vitaminen, chlorella.
Analytische bestanddelen en gehalten: ruw 
eiwit 74,9%, ruwe celstof 0,5%, ruw vet 3,88%, 
ruwe as 2,74%, vocht 4,7%, zetmeel <0,1%, 
lysine <0,05%, methionine <0,05%, calcium 
0,247%, natrium 0,279%, fosfor 0,219%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitaminen, provitaminen: vitamine B1 116,25 
mg, vitamine B2 (E101) 131,25 mg, vitamine B6 
(3a831) 165 mg, vitamine B12 89 ug, vitamine 
C (E300) 5.195 mg, vitamine E (3a700) 790 
mg, biotine 13.921 ug, foliumzuur 27.500 ug, 
nicotinezuur 1.374 mg, pantotheenzuur 528 mg. 
Gebruik: Bony Power Glutavit kan verstrekt 

 BONY PREVISAL

 BONY PROBIOTICA

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony PreviSal is samengesteld uit mono,  di, 
en triglyceriden van propionzuur en boterzuur. 
Onderzoek heeft aangetoond dat deze 
glyceriden bijdragen aan het reduceren van 
Salmonella infecties. Bony PreviSal zorgt op 
natuurlijke wijze voor een verdedigingslinie 
tegen Salmonella. 

Samenstelling: mono,  di, en triglyceriden van 
propionzuur en boterzuur, glycerol
Analytische bestanddelen en gehalten: 
Ruw eiwit 0%, ruwe celstof 0%, ruw vet 61%, 
Ruwe as 0%, lysine 0%, methionine 0%. 
Dosering: Kweek; dagelijks 2,55 ml per liter 
water of over het voer. Jonge duiven; dagelijks 
2,55 ml per liter water of over het voer. Vlucht
seizoen; Bij thuiskomst en de dag na thuiskomst 
2,55 ml per liter water of over het voer. Dag 
van inkorven; 2,55 ml per liter water of over het 
voer. Ruiperiode; 2,55 ml per liter water of over 
het voer. Neuzen kunnen geel kleuren door het 
gebruik. 
Gebruik: Kan het hele jaar verstrekt worden. 
Verkrijgbaar in: 250, 500 ml

Aanvullend diervoeder voor duiven

Goede darmbacteriën zijn van belang voor een 
goede gezondheid en optimale weerstand. 
Bony Probiotica bevat Lactobacillus s.p.p. 
met een scala aan onderstammen waaronder 
Lactobacillus farciminis die helpen de darmflora 
van de duif te optimaliseren. Uit onderzoek is 
gebleken dat Lactobacillus farciminis o.a de ziek 
makende E. Coli bacterie remt in het lichaam. 

Samenstelling: Fructo Oligo Sacchariden. 
Toevoegingsmiddelen: Zoötechnische to-
evoegingsmiddelen: Darmflorastabilisa-
toren: Lactobacillus s.p.p., o.a. Lactobacillus 
farciminis.
Analytische bestanddelen en gehalten: ruw 
eiwit 0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet <0,1%, 
ruwe as 0,4%, vocht 0,34%, zetmeel <0,1%, 
lysine <0,05%, methionine <0,05%. 
Dosering: Los 1 gram op in een beetje schoon 
en lauw water. Laat dit ongeveer 10 minuten 

NIEUW!
 BONY OREGANO VLOEIBAAR 10%
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Oregano Vloeibaar 10% is een aanvullend 
diervoeder voor duiven op basis van oregano.  
Het kan helpen bijdragen aan de weerstand, bij 
herstel na inspanning en ziekte en kan het maag 
en darmstelsel van de duiven ondersteunen. 

Samenstelling: oregano olie 10%, propyleen
glycol, ethanol, emulgator E484.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,2%, ruw celstof 0,3%, ruw vet 4,2%, 
ruwe as 0,1%, vochtgehalte 37,5%, lysine 0,0%, 
methionine 0,0%, natrium 0,1%.
Gebruik: Rui, Kweekperiode, Vluchtseizoen. 
Schudden voor gebruik.
Dosering: 1,53 ml per liter drinkwater.
Verkrijgbaar in: 250 ml.

Samenstelling: oregano olie 10%.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,1%, ruw celstof 0,018%, ruw vet 9%, 
ruwe as 3,9%, vochtgehalte 16,9%, lysine 0,2%, 
methionine 0,16%, natrium 4,79%. 
Gebruik: Rui, Kweekperiode, Vluchtseizoen.
Dosering: 24 maatschepjes per Kg voer (ca. 
1,53 gr).
Verkrijgbaar in: 250 gr.

worden na de vlucht voor een snellere recuperatie 
maar vooral ook in de opbouw naar de vluchten 
toe.
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer. 
Eventueel aan het voer te plakken met Bony 
Omega 3 Vliegolie, Bony omega 3 Nucleovit, 
Bony Lookolie etc.
Verkrijgbaar in: 300 gr.
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 BONY S.G.R.
Aanvullend diervoeder voor duiven

Verzurende kruidendrank voor duiven. Bevat 
onder andere Echinacea. Ondersteunt de weer
stand van het organisme. Kan de weerstand 
helpen ondersteunen tegen ongunstige bac
teriën en schimmels.

Samenstelling o.a.: organische zuren, 
kruiden; echinacea, eleutherococcus, ginseng.
Analytische bestanddelen en gehalten: ruw 
eiwit 0,1%, ruwe celstof <0,02%, ruw vet 0,12%, 
ruwe as <0,1%, vocht 99,61%, zetmeel <1,0%, 
lysine <0,05%, methionine <0,05%, calcium 
0,002%, natrium 0,003%, fosfor <0,002%.
Dosering: 5 ml per liter drinkwater, 3 dagen 
per week (bv. maandag, woensdag en vrijdag). 
Tijdens langere vluchten mag het dagelijks 
gegeven worden. Voor de papjongen 2,5 ml per 
liter aanhouden. Schudden voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 250, 500, 1000 ml.

 BONY SAMBUCCA PLUS

 BONY SPECIAL FORCE

Aanvullend diervoeder voor duiven

Op basis van het kruid Sambucca Nigra. De 
zure basis bevordert de ontwikkeling van 
een gezonde darmfl ora. Zeer geschikt om te 
gebruiken bij jonge duivenziekte eventueel in 
combinatie met een geschikt antibioticum. 

Samenstelling: vlierbessen, zuren, kruiden, 
echinacea, cat’s claw, pau d’arco, chamomilla, 
pneumes boldo, triticum.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,1%, ruwe celstof <0,02%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 0,15%, vocht 80,3%, zetmeel 
3,82%, lysine <0,05%, methionine <0,05%,
calcium 0,004%, natrium 0,003%, fosfor 
0,002%.
Dosering: 10 ml per liter drinkwater of 20 ml 
per kg voer.
Gebruik: Enkele malen per week toedienen. 
Dit natuurproduct kan bezinksel bevatten, maar 
dit maakt het product niet minder werkzaam. 
Schudden voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 500, 1000 ml.

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Special Force is een drank van kruiden 
met een ondersteunende functie voor lever, 
nieren en weerstand. De kracht van de Bony 
Special Force schuilt in de stimulerende 
werking die uitgaat van de combinatie van de 
inhoudsstoffen. Dit maakt de Bony Special 
Force bovenal geschikt voor toepassing in het 
drinkwater in de dagen voorafgaand aan de 
vluchten.

Samenstelling: organische zuren, kruiden; 
oregano, echinacea, kattenpoten, eucalyptus, 
brandnetel, paardebloem, goudsbloem, duizend
blad, tijm, salie, pepermuntblad, boldoblad, es
blad, eleutherococcus, steranijs, knoflook, vlier
bessen.
Analytische bestanddelen en gehalten: ruw 
eiwit 0,3%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet <0,1%, 
ruwe as 0,2%, vocht 97,2%, zetmeel 0,4%, lysine 
<0,05%, methionine <0,05%, calcium 0,004%, 
natrium 0,003%, fosfor 0,008%, Magnesium 
0,005%.
Dosering: 520 ml per liter drinkwater, 3 dagen 
per week (bv. maandag, woensdag en vrijdag). 
Schudden voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 250 ml.

 BONY RUIVITAMINE
Aanvullend diervoeder voor duiven

Krachtig vitaminemengsel met een hoge 
dosering B vitaminen, provitaminen en biotine 
die het product zeer geschikt maken om tijdens 
de rui aan de duiven toe te dienen.

Samenstelling: vitaminen, provitamine.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 1,9%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
0,92%, ruwe as 4,67%, zetmeel <0,1%, lysine 
<0,05%, methionine <0,05%, calcium 0,042%, 
natrium 0,75%, vocht 5,4%, fosfor 0,002%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen, provitaminen: vitamine B1 
290,6 mg, vitamine B2 (E101) 328 mg, vitamine 
B6 (3a831) 412,5 mg, vitamine B12 223,5 
ug, vitamine C (E300) 12.988 mg, vitamine E 
(3a700) 1.976 mg, biotine 159 mg, foliumzuur 
68 mg, nicotinezuur 3.437 mg, pantotheenzuur 
1.320 mg.
Gebruik: Tijdens de ruiperiode gedurende 
enkele dagen per week.
Dosering: 2 gr per liter drinkwater of 4 gr per kg 
voer. Maatschepje is ca. 1 gr.
Verkrijgbaar in: 150 gr.

staan en voeg het dan toe aan 1 liter water. 1 
volle maatschep is ca. 1 gram. 
Gebruik: Indien nodig 1 tot 2 maal per week 
verstrekken. Preventief, na ziekte of zware ins
panning.
Verkrijgbaar in: 100, 200 gr.
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ORNITHOSE - LUCHTWEGPROBLEMEN - KOPPEN

De problemen met de luchtwegen kan men 
vanuit verschillende gezichtspunten benaderen. 
Vanuit de wetenschappelijke denkwijze is 
men vooral geïnteresseerd in de afzonderlijke 
ziekteverwekkers die bij het Ornithose-
complex betrokken zijn. Er wordt bij onderzoek 
gekeken naar de diverse verwekkers, zoals 
bacteriën, protozoën en virussen. Vanuit de 
wetenschap is dit goed voor te stellen. Het is 
immers ook belangrijk om vast te stellen welke 
ziekteverwekkers bij een bepaald ziektebeeld 
betrokken zijn.

Vanuit het standpunt van de liefhebber, maar 
óók van de gemiddelde duivenarts, is het juist 
van belang om de luchtwegproblematiek in zijn 
geheel te beheersen. Het is vooral het samenspel 
van de verschillende ziekteverwekkers, 
gecombineerd met de omstandigheden (hok, 
transport, etc.), dat bepaalt of er sprake is van 
ziekte én in welke mate.
Vanuit het oogpunt van de medische begeleiding 
is het dus belangrijk om het geheel van het 
Ornithose-complex beheersbaar te houden. En 
dat vergt een andere benadering dan de zuiver 
wetenschappelijke.

In rustige maanden komen we ook verschillende 
ziekteverwekkers die bij het Ornithose-
complex betrokken zijn tegen. Vaak valt dan 
op dat de duiven helemaal of nagenoeg geen 
ziekteverschijnselen vertonen. Hoe komt dit? 
Omdat het geheel van de omstandigheden 
(terrein) niet aan de voorwaarden voldoet 
om de ziekte te doen uitbreken. Dezelfde 
ziekteverwekkers kunnen tijdens het 
vliegseizoen, onder andere omstandigheden, dit 
wél veroorzaken.

Bepaalde omstandigheden moeten dus 
samenvallen om de ziekte te doen uitbreken. 
Door deze aan te pakken kunnen we het risico 
op ziekte uitbraak beperken. Zoals bijvoorbeeld 
verbetering van de ventilatie op het hok, 
vermijden van overbevolking, verbetering van 
hygiëne, enzovoort.

Daarnaast is het nodig dat we de infectiedruk 
in zijn geheel verminderen om zo min mogelijk 
hinder te hebben van het Ornithose-complex. 
Daarom is het noodzakelijk dat we de afweer van 
de duiven zo veel mogelijk ondersteunen. Met 
een goede afweer hebben de ziekteverwekkers 
het aanzienlijk moeilijker. Kopproblemen zijn 
vooral een kwestie van dit Ornithose-complex. 
In het rustige seizoen is het behandelen van 
een ziekteverwekker een goede aanpak. Tijdens 
het spelseizoen levert dit doorgaans niet het 
gewenste effect op. Er zijn namelijk nog veel 
andere ziekteverwekkers die hun partijtje 
meeblazen binnen het Ornithosecomplex. 
De omstandigheden tijdens het vliegseizoen 
zijn doorgaans veel slechter voor het in stand 
houden van de lichaamseigen afweer. De kans 
is dan groot dat andere ziekteverwekkers de 
opengevallen plaats innemen.
Dit kan voorkomen worden door de afweer 
van de duiven de kans te geven te reageren. 
Deze tijd hebben we doorgaans niet tijdens 
het vliegseizoen; dan moeten de duiven zo 
snel mogelijk topfit zijn. Het verlagen van 
de infectiedruk in zijn geheel vereist een 
bredere aanpak dan uitsluitend één van de 
ziekteverwekkers van het Ornithose-complex 
met een enkelvoudig medicament weg te 
werken. 

Naast grondig onderzoek naar de juiste 
geneesmiddelen, moeten óók de andere 
factoren die het probleem mede in stand 
houden aangepakt worden. Zoals bijvoorbeeld 
hokomstandigheden, weerstand, voeding 
etc. Door gelijktijdig het probleem breed aan 
te pakken kan men op de langere termijn 
zorgen voor een beperkte infectiedruk van de 
ziekteverwekkers die tezamen het Ornithose-
complex veroorzaken. 
Voorkomen moet worden dat men tijdens 
het vliegseizoen te veel en te vaak naar de 
medicijnpot grijpt. Daarom dient men in het 
rustige seizoen (herfst en winter) te zorgen 
dat de duiven een optimale afweer kunnen 
opbouwen. 

Een gedegen én natuurlijke aanpak kan daar aan 
een waardevolle bijdrage leveren.

RUIPERIODE

‘Tijdens de rui worden de prijzen gemaakt 
voor het volgende vliegseizoen’. Dit 
oude gezegde slaat de spijker op de kop. 
Duiven hebben een optimaal verenkleed 
nodig. De kwaliteit van het verenkleed 
hangt onmiskenbaar samen met het 
prestatieniveau in het volgende jaar. 

Door de duiven optimaal te ondersteunen 
tijdens de ruiperiode kunnen we zorgen 
voor een mooi nieuw verenkleed. Belangrijk 
in die periode zijn eiwitten van hoge 
kwaliteit. Aan het begin van de rui kunnen 
we het ontslakken van het lichaam helpen 
ondersteunen door de dieren een week 
lang Bony Basis-T te geven. Ook Bony 
Ruivitamine en Bony Bonichol leveren een 
bijdrage tijdens de rui. In het basissysteem 
zit ook nog Bony Omega 3 Nucleovit. Deze 
olie met nucleotiden draagt bij aan een 
optimale verpluiming.

KWEEKPERIODE

De kweekperiode is net als de ruitijd een 
periode waar we niets aan het toeval moeten 
willen over laten. Door de jonge duifjes 
een optimale ondersteuning te geven 
wordt het mogelijk om jongen te kweken 
die niet alleen op het juiste tijdstip de 
benodigde voedingstoffen krijgen om het 
lichaam te vormen, maar ook te komen tot 
een ontwikkeling van de hersenen die zo 
optimaal mogelijk is. 

Diverse onderzoeken hebben aangetoond 
dat omega 3 vetzuren een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van de hersencellen. 
Hierdoor wordt het voor de duiven mogelijk 
om in de hersenen meer verbindingen 
tussen de cellen aan te leggen, waardoor de 
hersenen beter kunnen gaan werken. Naast 
het basissysteem mag Bony Kweeksupport 
en Bony Omega 3 Kweekolie daarom ook 
niet ontbreken.
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 BONY TRAININGSMIX
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Trainingsmix is een product dat speciaal 
is ontwikkeld voor het vliegwerk. Door de 
uitgebalanceerde samenstelling is dit product 
zeer geschikt voor de korte, middel en zware 
vluchten. Om een optimaal resultaat te behalen 
is het essentieel dat er al enkele weken voor 
aanvang van de wedvluchten wordt begonnen 
met de Bony Trainingsmix.

Samenstelling: weieiwitten, chiazaad, 
chlorella, cat’s claw, ginseng, echinacea, kelp, 
oregano, spirulina, Lglutamine, Lcarnitine, 
taurine, creatine ethyl ester, vitaminen. 
Analytische bestandsdelen: ruw eiwit 80,3%, 
ruwe celstof 0,9%, ruwvet 5,3%, ruwe as 5%, 
vocht 6%, zetmeel 8%, calcium 0,25%, natrium 
0,63%, fosfor 0,25%, magnesium 0,39%.
Aminozuren: alanine 2,68%, arginine 1,55%, 
asparaginezuur 5,35%, cysteïne 1,09% 
glutaminezuur 15,75%, glycine 0,96%, histidine 
1,16%, hydroxyproline <0,05%, isoLeucine 
3,02%, leucine 5,55%, lysine 4,71%, methionine 
0,95%, phenylalanine 1,79%, proline 3,0%, 
serine 2,55%, threonine 3,43%, tyrosine 1,53%, 
valine 3,31%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen, provitaminen: vitamine B1 
82 mg, vitamine B2 (E101) 92 mg, vitamine B6 
(3a831) 116 mg, vitamine B12 63 ug, vitamine 
C (E300) 3.673 mg, vitamine E (3a700) 558 
mg, biotine 9.838 ug, foliumzuur 19.433 ug, 
nicotinezuur 973 mg, pantotheenzuur 373 mg. 
Gebruik: Bony Trainingsmix wordt verstrekt 
voor aanvang van de wedvluchten in de 
trainingsperiode. Het mag enkele malen per 
week verstrekt worden over het voer. Eventueel 

Aanvullend diervoeder voor duiven

Deze combinatie bevat Usnea barbata, maar 
daarnaast ook Oregano en meerdere andere 
kruiden. Het doel van deze tinctuur is om de 
conditie van de duiven te helpen ondersteunen 
en de gezondheid te bevorderen.

Samenstelling: bevat o.a. usnea barbata, 
oregano, echinacea, pau d’arco, chamomilla, 
peumes boldo, triticum.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as <0,1%, vocht 99,4%, zetmeel 
0,32%, lysine <0,05%, methionine <0,05%,
calcium 0,002%, natrium <0,002%, fosfor 
0,004%.
Dosering: Preventief: 2,5 ml per liter drinkwater. 
Kuur: 5 ml per liter drinkwater.
Gebruik: Preventief: 12 dagen na de vlucht. 
Kuur: 7 dagen achtereenvolgend. Schudden 
voor gebruik.
Verkrijgbaar in: 250, 500 ml.

 BONY USNEANO PLUS

 BONY VITACAPS
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Vitacaps bevatten de ideale mix van 
vitamines, provitaminen en mineralen. Met name 
door de hoge concentratie Bvitamines zijn 
Bony Vitacaps uitermate geschikt in situaties die 
energie behoevend zijn. 

Samenstelling: vitaminen, provitaminen, min
eralen en sporenelementen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 3,9%, ruwe celstof 0,2%, ruw vet 
2,1%, ruwe as 27,7%, vocht 1,9%, lysine <0,05 
%, methionine <0,05%, natrium 5,27%, calcium 
0,09%, fosfor 0,03%, magnesium 3,05%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: 
Vitaminen en provitaminen: vitamine D3 
(E671) 2.000.000 IE, vitamine E (3a700) 15.271 
mg, vitamine K3 50 mg, vitamine B1 1275 mg, 
vitamine B2 (E101) 2.875 mg, vitamine B3 (nic
otinezuur) 9.166,5 mg, vitamine B5 (pantotheen
zuur) 3.521 mg, vitamine B6 (3a831) 1.600 mg, 
foliumzuur 183.333 ug, vitamine B12 10.596 ug, 
vitamine C (E300) 39.635,5 mg, biotine 92.81,5 
ug, retinolacetaat 10.00.000 IE, Capantothe
naat 2.500 mg, menadion 1.500 mg, inositol 
2.500 mg, cholinebitartraat 10.000 mg. Min

 BONY TARWEKIEMOLIE
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Tarwekiemolie is een koudgeperste zuivere 
plantaardige olie die rijk is aan de vitamines B en 
E. Tevens bevat deze olie ook caroteen. Bony 
Tarwekiemolie bevat van nature octacosanol.

Samenstelling: Tarwekiemolie.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof 0,15%, ruw vet 
99%, ruwe as 0,11%, zetmeel <0,1%, lysine 
<0,05%, methionine <0,05%, natrium <0,002%, 
fosfor 0,031%, calcium 0,007%.
Gebruik: Deze olie wordt o.a. ingezet voor het 
verbeteren van de vruchtbaarheid, het vergroten 
van het uithoudingsvermogen en het bevorderen 
van de spieropbouw.
Dosering: 15 ml per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 ml.

aan het voer te plakken met Bony Omega 3 
Vliegolie, Bony Omega Vliegolie Octa 20.000, 
Bony Omega Vliegolie 2.0. 
Dosering: 12 maatschepjes per kg voer. 
Verkrijgbaar in: 300 gr.



BONYFARMA CATALOGUS

2222

 BONY VLOEIBAAR SCHAPENVET

 BONY VLUCHTSUPPORT

 BONY ZWARTE DRUPPEL

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Vloeibaar Schapenvet is vervaardigd uit een 
zeer hoog percentage gereinigd hoogwaardig 
schapenvet en diverse plantaardige oliesoorten. 
Vloeibaar schapenvet zorgt voor de z.g. 

Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Vluchtsupport is een combinatie 
van mineralen, elektrolyten, vitaminen en 
koolhydraten die resulteren in een krachtige 
vluchtbooster.

Samenstelling: elektrolyten, vitamine.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,3%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 6,75%, vocht 70,09%, zetmeel 
<0,1%, lysine <0,05%, methionine <0,05%, 
calcium 0,095%, fosfor 0,102%, natrium 2,5%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per lit-
er: natriumacetaat 80.000 mg, natriumchloride 
73.280 mg, kaliumacetaat 13.328 mg, magne
siumchloride 4.000 mg, calciumchloride 4.000 
mg. Vitamine: vitamine B12 cyanocobalamine 
57,5 mg, toldimfosnatrium 10.000 mg.
Gebruik: Enkele dagen voor de vlucht. Schud
den voor gebruik.
Dosering: 20 ml per liter drinkwater.
Verkrijgbaar in: 250 ml.

Bony Zwarte Druppel is een verzorgingsproduct 
voor de oogslijmvliezen, het knipvlies, de 
traanbuis en de slijmvliezen van de neus bij 
natte ogen en luchtweginfecties. Bevat absoluut 
geen cortisonen. 

Samenstelling: zilvercolidiaal, karamel E 150 
(c).
Gebruik: u kunt het preventief geven voor het 
inkorven en na thuiskomst. Als kuur geeft u het 5 
dagen achter elkaar.
Dosering: bij preventief gebruik 1 druppel in 
beide ogen. Als kuur enkele keren per dag één 
druppel in beide ogen.
Verkrijgbaar in: 20 ml.

 BONY VLIEGVITAMINE PLUS
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony Vliegvitamine Plus bevat de ideale mix 
van vitamines, provitaminen, mineralen en 
sporenelementen. Met name door de hoge 
concentratie Bvitamines is Bony Vliegvitamine 
Plus uitermate geschikt in situaties die energie 
behoevend zijn. 

Samenstelling: vitaminen, provitaminen, 
mineralen en sporenelementen.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 3,9%, ruwe celstof 0,2%, ruw vet 
2,1%, ruwe as 27,7%, vocht 1,9%, lysine <0,05 
%, methionine <0,05%, natrium 5,27%, calcium 
0,09%, fosfor 0,03%, magnesium 3,05%.
Nutritionele toevoegingsmiddelen per 
kg: Vitaminen en provitaminen: vitamine D3 
(E671) 2.000.000 IE, vitamine E (3a700) 15.271 
mg, vitamine K3 50 mg, vitamine B1 1.275 
mg, vitamine B2 (E101) 2.875 mg, vitamine B3 
(nicotinezuur) 9.166,5 mg, vitamine B5 (pan
totheenzuur) 3.521 mg, vitamine B6 (3a831) 
1.600 mg, foliumzuur 183.333 ug, vitamine B12 
10.596 ug, vitamine C (E300) 39.635,5 mg, 
biotine 92.81,5 ug, retinolacetaat 10.00.000 IE, 
Capantothenaat 2.500 mg, menadion 1.500 
mg, inositol 2.500 mg, cholinebitartraat 10.000 
mg.Mineralen: chloride 69.130 mg, natrium 
44.791,5 mg, kalium 41.666,5 mg, Fegluconaat 
5.000 mg, magnesium 31.250 mg. Sporenele
menten: Zngluconaat 2.000 mg, Cugluconaat 
1.000 mg, Cosulfaat 500 mg, Mngluconaat 
5.500 mg, Kjodide 250 mg.
Gebruik: Voorbereiding op de vlucht en na de 
vlucht.
Dosering: 12 gr per liter drinkwater. Maat
schepje is ca. 1 gr.
Verkrijgbaar in: 100 gr.

eralen: chloride 69.130 mg, natrium 44.791,5, 
kalium 41.666,5 mg, Fegluconaat 5.000 mg, 
magnesium 31.250 mg. Sporenelementen: Zn
gluconaat 2.000 mg, Cugluconaat 1.000 mg, 
Cosulfaat 500 mg, Mngluconaat 5.500 mg, 
Kjodide 250 mg.
Gebruik: Voorbereiding op de vlucht en na de 
vlucht, kweek, ziekte en herstel.
Dosering: 1 capsule per duif per dag
Verkrijgbaar in: 100 capsules.

vetreserves. Geeft tevens een mooi en glanzend 
verenpak en een goede donsrui. Vloeibaar 
schapenvet is een 100 % natuurproduct.

Samenstelling: raapzaadolie, tarwe enzym 
<1%, schapenvet, emulgator (E 471) 2%.
Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit 0,02%, ruwe celstof <0,02%, ruw 
vet 99,8%, ruw vet 99,8%, ruwe as <0,02%, 
vochtgehalte 0%, lynolzuur 19,32%, lysine <0%,
methionine <0%, natrium <0%. 
Gebruik :  Aanvul l ing van de natuurl i jke 
vetreserves. 
Dosering: 1 eetlepel per kg voer.
Verkrijgbaar in: 500 ml.
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BONY FARMA EN DE JONGE DUIVEN

Bony Farma maakt al vele jaren natuurproducten 
voor duiven. Dit heeft geresulteerd in een 
uitgelezen systeem van producten die op elkaar 
afgestemd zijn om te kunnen komen tot een 
optimale gezondheid van de duiven. Daarnaast 
ontwikkelt Bony Farma producten die duiven 
in staat stelt grotere prestaties te leveren. Waar 
voor veel dierenartsen de behandeling lijkt op 
te houden, begint het pas voor de producten 
van Bony Farma.

Immers, door te zorgen voor een optimale 
gezondheid van de duiven zullen ziekmakende 
bacteriën en virussen minder vat op de duiven 
krijgen. De kans dat de duiven ziek worden is 
geringer, maar ook als een ziekte de duiven treft 
zullen ze doorgaans sneller herstellen.

Bony Farma wil dat duiven die met behulp van 
medicatie weer aan de poort van gezondheid 
zijn gebracht, helpen die gezondheid verder te 
optimaliseren.
Het moge duidelijk zijn dat het optimaliseren 
van de gezondheid enig tijd kan vergen. Het 
is dan ook verstandig om een begin te maken 
met een natuurlijke aanpak om de gezondheid 
te optimaliseren geruime tijd voordat de 
wedvluchten beginnen, om zo optimaal te 
kunnen profiteren van de mogelijkheden die 
het gezondheidssysteem biedt.

Om helderheid te bieden in het uitgebreide 
gamma aan producten dat Bony Farma te 
bieden heeft, zijn gezondheidsschema’s, maar 
ook vluchtschema’s opgesteld. Het kan echter 
niet voldoende benadrukt worden dat het 
hier richtlijnen en handvaten betreft en geen 

spoorboekjes die men blindelings dient te 
volgen. Geen twee hokken zijn hetzelfde. Wij 
geloven in maatwerk. Indien u met vragen 
zit na het lezen van de catalogus nodigen 
we u ook uit om contact op te nemen om te 
komen tot een optimale afstemming voor uw 
hokspecifieke omstandigheden.

Voor onze eigen duivenhokken hebben 
we de laatste jaren ook nieuwe producten 
ontwikkeld. We zijn daar heel tevreden over. 
Zo gebruiken we vanaf het koppelen de 
kweekolie bij onze duiven tot aan de leg van 
de eieren. Daarmee beogen we een optimale 
hersenontwikkeling bij de ontwikkeling van 
het jong te garanderen. Vanaf het koppelen tot 
aan het afzetten combineren we de kweekolie 
met de kweeksupport. Kweeksupport voorziet 
de opgroeiende jongen van alle substanties die 
ze dan nodig hebben. Veelal moeten we de 
jongen 1-2 dagen eerder ringen dan te doen 
gebruikelijk is.
Bij het afzetten geven we een week Bony 
S.G.R.

Wij geven onze duiven twee dagen per week 
Bony Usneano Plus na het weekend en 
verder afwisselend Bony S.G.R. en Bony Bio 
Compleet. De Bony Bio compleet geven we 
vaak ook een week aan een stuk na de kuur 
met de Bony S.G.R.

Verder krijgen onze duiven Bony Mineral, 
Bony Basiskern, Bony Omega Nucleovit, 
Bony Bio B.M.T., Bony M Mineralen Basic en 
geregeld Bony Bio Boost. Dit laatste nieuwe 

product leert de duiven onder andere om 
effectief vet te verbranden.

Al deze middelen zijn bestemd om de basis 
gezondheid van de duiven te garanderen en 
te komen tot krachtige jongen die goed mee 
kunnen op de eenhoksraces.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van 
een aanzet van diarree, dan krijgen onze 
jongen altijd eerst Bony Bonisol samen 
met Bony Sambucca Plus. Dat is meestal 
voldoende om erger te voorkomen. We 
proberen het geven van medicijnen aan de 
jongen tot een minimum te beperken. Met 
succes.

Alle producten die we gebruiken, hebben 
tot doel de gezondheid van de duiven te 
optimaliseren. De praktijk leert dat deze 
aanpak het gebruik van medicijnen tot 
een absoluut minimum weet te beperken. 
Daardoor kunnen de jongen een optimaal 
ecosysteem in de darm ontwikkelen. Dat 
staat ook wel bekend als het microbioom. 
Onnodig antibioticum remt een gedegen 
ontwikkeling van dit microbioom van de 
darm af en maakt hen juist gevoeliger voor 
nieuwe infecties.

 BONY CARNI-MAG PLUS
Aanvullend diervoeder voor duiven

Bony CarniMAG Plus bevat een hoge 
concentratie aan LCarnitne. LCarnitine speelt 
een rol bij de vetstofwisseling. Daarnaast bevat 
Bony LCarnitine een hoge concentratie aan 
vitamine C. Vitamine C is een antioxidant en 
speelt o.a. een belangrijke rol bij de reparatie 
van celweefsel en de aanmaak van enzymen 
voor bepaalde neurotransmitters. Verder 
heeft vitamine C een belangrijke rol voor het 
imuunsysteem. Daarnaast is Bony CarniMAG 
Plus verrijkt met Vitamine B12, magnesium en 
selenium.

Samenstelling: LCarnitine, vitamine C, 
vitamine B12, magnesium, selenium, glucose, 
propyleenglycol.

Analytische bestanddelen en gehalten: 
ruw eiwit <0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruw vet 
<0,1%, ruwe as 8,8%, vocht 69,26%, zetmeel 
0,29%, lysine <0,05%, methionine <0,05%.
Nutritionele toevoeginsmiddelen per 
kg: LCarnitine 50.000 mg. provitaminen 
/ v i t am i ne ;  v i t am ine  B12  12 ,5  mg 
sporenelementen; magnesium 2.250 mg, 
selenium 125 mg.

Gebruik: Start; 14 dagen voor het vluchtseizoen, 
iedere dag toedienen in het drinkwater. Hierna 
enkele malen per week verstrekken.
Dosering: 10 ml per 1 liter drinkwater. 20 ml 
per kg voer.

Verkrijgbaar in: 250, 500, 1000 ml. 

NIEUW!
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Ochtend

Avond

BONY BASISSCHEMA 
Het Bony Basissysteem is er op gericht met een beperkt aantal producten een maximaal rendement te behalen. We adviseren het 
Basissysteem het gehele jaar door te gebruiken.

Uitgangspunt is het Bony Basissysteem aangevuld met de meest geschikte producten voor de diverse vluchten. Bij het inkorven van alle 
vluchten kan men Bony Zwarte Druppel of Bony Oogdruppel en/of Bony Neusdruppel gebruiken.

Voer

Water

Voer

Water

ZATERDAG

(Bony Usneano 

Plus) en Bony Bio 

Compleet

Bony BasisT 

of Bony Duiventhee 

ZONDAG

Bony Usneano

Plus

Bony M Mineralen 

Mix Basic

Bony

Usneano Plus

MAANDAG

Bony S.G.R.

Bony S.G.R.

DINSDAG

Bony M Mineralen 

Mix Basic

Bony Bio Compleet

WOENSDAG

Bony Basiskern+

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Basiskern+

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

DONDERDAG

Bony S.G.R.

Bony M Mineralen 

Mix Basic

Bony S.G.R.

VRIJDAG

Bony Mineral

Bony Bio Compleet
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Ochtend

Avond

VLUCHTEN TOT 350 KM:
Bony Basisschema aangevuld met: (afhankelijk van de dag van thuiskomst een dag opschuiven).

*Vliegolie* = Bony Omega 3 Vliegolie / Bony Omega 3 Vliegolie Octa 20.000 / Bony Omega Vliegolie 2.0.
Alle schema’s zijn slechts richtsnoeren. Zo kan men besluiten om voordat de vluchten beginnen de duiven te stimuleren door ze de Bony 
Trainingsmix of de Bony Endurance een paar dagen achtereen te geven met een van de Bony Omega Vliegoliën samen.
Een en ander is dus vooral afhankelijk van de individuele omstandigheden.

Voer

Water

Voer

Water

VLUCHTEN VAN 350-750 KM
Bony Basisschema aangevuld met: (afhankelijk van de dag van thuiskomst een dag opschuiven).

Ochtend

Avond

Voer

Water

Voer

Water

*Vliegolie* = Bony Omega 3 Vliegolie / Bony Omega 3 Vliegolie Octa 20.000 / Bony Omega Vliegolie 2.0. 
In het schema van de vluchten boven de 350 km kan met er voor kiezen om de Bony Power Glutavit te vervangen door het krachtigere 
Bony MR Plus of de Bony Trainings Mix. De rest van het Bony Basisschema blijft van toepassing. Wel dient de gift van Bony B.M.T., Bony 
Basiskern en Bony Omega 3 Nucleovit dan i.v.m. inkorven een dag eerder gegeven te worden. Wil men de vlieglust van de duiven nog verder 
ondersteunen dan kan men de Bony Cat Plus of de Bony Vluchtsupport bij de Bony Mineral druppels toevoegen.

ZATERDAG

Bony Bronchicron

Bony Bolectrol 

Plus +  

Bony ABooster

ZONDAG

Bony Bronchicron

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG

Bony Power 

Glutavit + 

*Vliegolie*

Bony Power 

Glutavit + 

*Vliegolie*

VRIJDAG

Bony Power 

Glutavit + 

*Vliegolie*

ZATERDAG

Bony Bronchicron

ZONDAG

Bony Bronchicron

MAANDAG DINSDAG

Bony Basiskern+

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Basiskern+

Bony B.M.T. +

Bony Omega 3 

Nucleovit

WOENSDAG

Bony Power 

Glutavit + 

*Vliegolie*

Bony Power 

Glutavit + 

*Vliegolie*

DONDERDAG

Bony MR Plus of 

Bony Trainingsmix 

+ *Vliegolie*

Bony Cat Plus of 

Bony 

Vluchtsupport

VRIJDAG



BONYFARMA CATALOGUS

26

Ochtend

Avond

VLUCHTEN BOVEN DE >750 KM:
Bony Basisschema aangevuld met: (afhankelijk van de dag van thuiskomst een dag opschuiven).
Week voor het inkorven:

*Vliegolie* = Bony Omega 3 Vliegolie / Bony Omega 3 Vliegolie Octa 20.000 / Bony Omega Vliegolie 2.0.
*Bony M Mineralen Mix* = Bony M Mineralen Mix Basic / Bony M Mineralen Mix Superior.

Voer

Water

Voer

Water

VLUCHTEN BOVEN DE >750 KM:
Bony Basisschema aangevuld met: (afhankelijk van de dag van thuiskomst een dag opschuiven).
Week van het inkorven:

Ochtend

Avond

Voer

Water

Voer

Water

*Vliegolie* = Bony Omega 3 Vliegolie / Bony Omega 3 Vliegolie Octa 20.000 / Bony Omega Vliegolie 2.0.                                                             
*Bony M Mineralen Mix* = Bony M Mineralen Mix Basic / Bony M Mineralen Mix Superior.
In dit schema moet  natuurlijk met de dagen geschoven worden, zodra er op andere dagen ingekorven wordt.

ZATERDAG ZONDAG

Bony S.G.R.

MAANDAG

*Bony M 

Mineralen Mix*

DINSDAG

Bony B.M.T + 

*Vliegolie*

Bony S.G.R.

WOENSDAG

Bony B.M.T + 

*Vliegolie*

*Bony M 

Mineralen Mix*

DONDERDAG

Bony B.M.T + 

*Vliegolie*

Bony Sambucca

Plus

VRIJDAG

Bony Power 

Glutavit+ 

*Vliegolie*

*Bony M 

Mineralen Mix*

ZATERDAG

Bony Power 

Glutavit 

+ *Vliegolie*

Bony Sambucca

Plus

ZONDAG

Bony MR Plus of 

Bony Trainingsmix 

+ *Vliegolie*

Bony S.G.R + 

Bony Mineral 

*Bony M 

Mineralen Mix*

Bony S.G.R.

MAANDAG

Bony MR Plus of 

Bony Trainingsmix 

+ *Vliegolie*

Bony S.G.R. +

Bony Mineral 

+ Bony Cat Plus

Bony S.G.R.

DINSDAG

Bony B.M.T + 

*Vliegolie*

Bony S.G.R. +

Bony Mineral 

+ Bony Cat Plus

WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG
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Ochtend

Avond

JONGE DUIVEN
Bony Basisschema aangevuld met: (afhankelijk van de dag van thuiskomst een dag opschuiven).

*Vliegolie* = Bony Omega 3 Vliegolie / Bony Omega 3 Vliegolie Octa 20.000 / Bony Omega Vliegolie 2.0.    

Voer

Water

Voer

Water

KWEEKSCHEMA
Bony Basisschema aangevuld met:

Ochtend

Avond

Voer

Water

Voer

Water

Al naar gelang de behoefte mag de Bony Kweeksupport en Bony Omega 3 Kweekolie vaker gegeven worden. Zo luidt het advies om de Bony 
Kweeksupport en Bony Omega 3 Kweekolie voor het leggen van de eieren deze dagelijks te verstrekken (vanaf het koppelen).              

Het Bony Kweekpakket bestaat uit:
• Bony Omega 3 Kweekolie
• Bony BasisT
• Bony Bolectrol Plus
• Bony Kweeksupport

Te bestellen op www.bonyfarma.com

ZATERDAG

Bony Kweek

support + 

Bony Omega 3 

Kweekolie

ZONDAG MAANDAG

Bony Kweek

support + 

Bony Omega 3 

Kweekolie

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG

Bony Kweek

support + 

Bony Omega 3 

Kweekolie

VRIJDAG

ZATERDAG

Bony Bronchicron

Bony Bolectrol 

Plus + 

Bony ABooster

ZONDAG

Bony Bronchicron

Bony 

Usneano Plus

Bony M 

Mineralen Mix

Basic

Bony 

Usneano Plus

MAANDAG

Bony S.G.R.

DINSDAG

Bony M 

Mineralen Mix

Basic

WOENSDAG

Bony Basiskern

+ Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Sambucca 

Plus

Bony Basiskern

+ Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony Sambucca 

Plus

DONDERDAG

Bony Power 

Glutavit + *

Vliegolie*

Bony S.G.R.

Bony Power 

Glutavit + *Vliegolie* 

+ Bony M Mineralen 

Mix Basic

VRIJDAG

Bony Power 

Glutavit + 

*Vliegolie*

Bony S.G.R + 

Bony Mineral 

+ evt. Bony 

Vluchtsupport
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Ochtend

Avond

RUISCHEMA I:
Bony Basisschema aangevuld met: 
Eerste week ruischema:

Voer

Water

Voer

Water

RUISCHEMA II:
Bony Basisschema aangevuld met: 
Tweede week ruischema:

Ochtend

Avond

Voer

Water

Voer

Water

Het schema van de tweede week van de rui kan men vervolgens enige weken aanhouden.

De schema’s zoals deze hier zijn vermeld, kunnen beschouwd worden als uitgangspunt. Deze kunnen middels maatwerk aangepast worden 
aan de individuele hokomstandigheden.

Het Bony Kweekpakket bestaat uit:
• Bony Bonichol
• Bony Duiventhee
• Bony Muitzaad
• Bony Ruivitamine
• Bony BasisT
• Bony ABooster

Te bestellen op
 www.bonyfarma.com

ZATERDAG

Bony Basiskern + 

Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee + 

Bony Muitzaad

ZONDAG

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee 

+ Bony Muitzaad

MAANDAG

Bony Basiskern + 

Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee + 

Bony Muitzaad

DINSDAG

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee + 

Bony Muitzaad

WOENSDAG

Bony Basiskern + 

Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee + 

Bony Muitzaad

DONDERDAG

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee 

+ Bony Muitzaad

VRIJDAG

Bony Basiskern + 

Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

Bony BasisT of 

Bony Duiventhee + 

Bony Muitzaad

ZATERDAG

Bony Bonichol

ZONDAG

Bony Basiskern + 

Bony B.M.T + 

Bony Omega 3 

Nucleovit

MAANDAG

Bony Bonichol 

DINSDAG

Bony Ruivitamine

WOENSDAG

Bony Basiskern + 

Bony B.M.T + Bony 

Omega 3 Nucleovit

Bony Bonichol

DONDERDAG

Bony Ruivitamine

VRIJDAG
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Bony A-Booster •                                  • • •          •         •    •  •            •  • •  • •  

Bony Air            •         •     • •          •         • •  • •           • •    •   

Bony Aktief IJzer •                                            • • • •          •         • • •         •          •  •  • • 

Bony B.M.T. •           • •          •        • • • •          •         • • •         •          • •  •  •

Bony Basiskern •  • •          •        • • • •          •         • • •         •          • •  •  •

Bony Basis-T            •         • • •          •        • • •          •          •         • • •         •          • • • • 

Bony Badzout •      • • • • • • • • • • •

Bony Biergist •                         • • • •           •        • • • •           •         • •  •

Bony Bio B.M.T. •  • • • • • • • • • • • • • • •  •

Bony Bio Compleet •  • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bony Bio Boost •  • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bony Bonichol •                      • • •                    • •            •          • • •  •

Bony Bolectrol Plus •  • •           •        • • •          •         • •            •          • • • • 

Bony Bronchicron                       •                                   • •                       • •          •          • • • • •

Bony Cat Plus •                      • •                      • • •          •         • • • • 

Bony Duiventhee            •          • • •           •        • • • •         •         • • •          •         • • • • 

Bony Elektrolytenmix                      • •           •        • • •    •    •     • • • • 

Bony Endurance •      • •         • • •   • •  •

Bony Farvisol W.O.             •          • • •    •  • • • •         •         • • •   • • • • • •

Bony Herstelcapsules •                        • • •          •         •          • • •          •         • • •  

Bony Iron Boost •                      • •                     • • •                     • • •  •

Bony Jongdierpoeder •  •            •         • •       •       •

Bony Knoflook •  •   •     • • •          •         •            •       •

Bony Knoflook Alliicine •  •  • • • •          •         •   •      •

Bony Kweeksupport •                                   • •                     •          •

Bony Lookolie •    •           •          • • •          •         •   •       •

Bony M Mineralen Mix Basic •                      • • •         •         • •      • • •  •

Bony M Mineralen Mix Superior  •                     • •          •          • • •      • • •  •

Bony Mineral            •         • • •          •         • • • •         •         • • •          •         • • • • •

Bony MR Plus •                      • •      • •     • •  •

Bony Muitzaad •                      • • •          

Bony Neusdruppel                       •      • •          •         •         • • •          •         • • •  

Bony Omega 3 Kweekolie  •    • •                     •          •

Bony Omega 3 Vliegolie •      • • •         •         • • •             •         • •  •

Bony Omega 3 Vliegolie Octa 20.000 •                      • • •         •         • • •             •         • •  •

Bony Omega Nucleovit •                      • • •         •         • • •                     •         • •  •

Bony Omega Vliegolie 2.0 •                      • • •         •         • • •             •         • •  •

Bony Oogdruppel                        •                         • • •         •         • • •          •         •  • •  

Bony Oregano Poeder 10% •  •            •         • • • •         •         • •            •         • • •  •

Bony Oregano Vloeibaar 10% •                     •            •         • •  • •         •         • •            •         • • • • 

Bony PreviSal •  • • • • • •          •         •  • • • • • • • • •

Bony Power Glutavit •                      • • •         •         • • •          •         • • •  •

Bony Probiotica            •         • • •          •         • • • •         •         • • •          •         • •  • • •

Bony Ruivitamine •                         • • •         •         • • •                     • • • • •

Bony S.G.R.            •         • • •          •         • • • •         •         • • •          •         • • • • •

Bony Special Force •                      • •                     • • •                     • • • • 

Bony Sambucca Plus •  • •          •         • • •                     • • •     • • • • 

Bony Tarwekiemolie •                      • •                     •          •

Bony Trainingsmix •                      • •                     • • •    • •  •

Bony Usneano Plus            •         • • •          •         • • • •         •         • •            •         • • • • 

Bony Vitacaps            •         • •                       • • • •                    • • • •          • • •  

Bony Vliegvitamine Plus •     • • •                     •  • •                     • • • • 

Bony Vloeibaar Schapenvet •                      • • •         •         • • •     • •  •

Bony Vluchtsupport •      • •            • • •          • • • •

Bony Zwarte Druppel                       •     • •          •         •          • •          •          • • • •  
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Basisverzorging:
• Bony Badzout
• Bony BasisT
• Bony Basiskern
• Bony Bio B.M.T.
• Bony Bio Compleet
• Bony B.M.T.
• Bony Biergist
• Bony Duiventhee
• Bony Farvisol w.o.
• Bony M Mineralen Mix    
   Basic
• Bony Mineral
• Bony Omega 3 Nucleovit
• Bony Probiotica
• Bony S.G.R.

Ruiperiode:
• Bony Badzout 
• Bony Ruivitamine
• Bony Bonichol
• Bony Duiventhee
• Bony Muitzaad

Kweekperiode:
• Bony Omega 3 Kweekolie
• Bony Kweeksupport
• Bony Tarwekiemolie

Luchtwegen:
• Bony Air
• Bony Neusdruppel
• Bony Bronchicron

Prestatie ondersteuning:
• Bony Aktief IJzer
• Bony Cat Plus

• Bony Endurance
• Bony Farvisol w.o. 
• Bony Herstelcapsules
• Bony Ironboost
• Bony Jongdierpoeder
• Bony Mineral
• Bony MR Plus
• Bony Omega 3 Vliegolie
• Bony Omega 3 Vliegolie
   Octa 20.000
• Bony Omega Vliegolie 2.0
• Bony Power Glutavit
• Bony S.G.R.
• Bony Special Force
• Bony Trainingsmix
• Bony Vitacaps
• Bony Vliegvitamine Plus
• Bony Vluchtsupport

Recuperatie:
• Bony ABooster
• Bony Bolectrol Plus
• Bony Elektrolytenmix
• Bony Power Glutavit
• Bony Herstelcapsules

Ziekte:
• Bony ABooster
• Bony Air

• Bony Aktief IJzer
• Bony Bio B.M.T.
• Bony Bio Boost
• Bony Bio Compleet
• Bony B.M.T.
• Bony BasisT
• Bony Basiskern
• Bony Bonichol
• Bony Bolectrol Plus
• Bony Bronchicron
• Bony Elektrolytenmix
• Bony Farvisol w.o.
• Bony Jongdierpoeder
• Bony Knoflook
• Bony Knoflook Allicine
• Bony Lookolie
• Bony Neusdruppel
• Bony Oogdruppel
• Bony Oregano Poeder
  10%
• Bony Oregano Vloeibaar
  10%
• Bony PreviSal
• Bony Probiotica
• Bony S.G.R.
• Bony Sambucca Plus
• Bony Usneano Plus
• Bony Vitacaps

een keuze gemaakt worden uit het scala 
van mogelijkheden die de serie Bony 
voedingssupplementen te bieden heeft.

HET PIGEONVETCENTER 
Het Pigeonvetcenter is onderdeel van het 
Diergeneeskundig Centrum Beek en zorgt 
voor een professionele diergeneeskundige 
begeleiding van de duivensport:

•  Keel en mestonderzoek
•  Vruchtbaarheidsbehandeling
•  Bloedonderzoek
•  Opname en observatie
•  Entingen
•  Operaties
•  Secties
•  Röntgendiagnostiek
•  Bacteriologisch onderzoek

Algemene afspraak uren:
• Maandag & vrijdag:  09.00  19.00
• Zaterdag:               11.00   12.00

Afspraken dierenarts Boskamp:
•  Maandag:  op afspraak
•  Dinsdag: op afspraak
•  Donderdag: op afspraak

Apotheek:
•  Maandag t/m vrijdag:  09.00  19.00
•  Zaterdag:  10.00  12.00

Entspreekuur voor duiven:
In het seizoen van 1 maart t/m 31 
augustus is er iedere werkdag een 
speciaal duivenentspreekuur. Dit ent
spreekuur is van 11.3012.00 en wordt 
afwisselend door onze dierenartsen 
gedaan. U kunt ook van maandag t/m 
vrijdag een afspraak maken.

DE MISSIE VAN BONY FARMA

Bony Farma stelt zich tot doel de 
duivensport op zo’n natuurlijk mogelijke 
manier te begeleiden. De nadruk ligt op 
de preventieve gezondheidszorg door 
middel van voedingssupplementen, 
waardoor de duiven minder afhankelijk zijn 
van medicijnen.

De wetgeving in diverse Europese landen 
verbiedt om medicijnen in catalogi te 
vermelden. Daarom zult u vergeefs naar 
productnamen van medicijnen zoeken. 
Zijn er vragen met betrekking tot het 
gebruik van medicijnen in combinatie 
met de de natuurlijke aanpak, dan 
kunt u contact opnemen met het 
Diergeneeskundig Centrum in Beek via 
mail, brief of telefonisch. Deskundige 
medewerkers zijn u dan van dienst met 
advies.

De duivensport is zo gevarieerd en de 
spelsystemen en omstandigheden zijn 
zo divers dat men moet streven naar 
maatwerk. Voorkomen dient te worden 
dat blindelings ‘spoorboekjes’ gevolgd 
worden die geen optimaal resultaat geven. 
Als men wil starten met de preventieve 
voedingssupplementen uit de Bony reeks, 
dan kan er het beste gekozen worden voor 
het ‘Bony Basissysteem’. Dit systeem zorgt 
er voor dat de basisgezondheid van de 
duiven zo optimaal mogelijk ondersteund 
wordt.

De beste tijd om met het Basissysteem te 
starten is het naseizoen. Zo wordt er een 
goede basis gelegd voor het volgende 
seizoen. De duiven worden op deze 
manier optimaal door de rui geholpen, de 
kweek kan goed worden voorbereid en de 
jongen maken een optimale start. Daarna 
kan, afhankelijk van het spelsysteem en 
andere omstandigheden, desgewenst 

OVERZICHT ‘BONY FARMA PIGEON PRODUCTS’:
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Voor diergeneeskundige begeleiding van de duivensport

Het Pigeonvetcenter is onderdeel van het Diergeneeskundig Centrum 
Beek en zorgt voor een professionele diergeneeskundige begeleiding 
van de duivensport:

• Controle en medische begeleiding van uw duiven
• Inentingen (o.a. Paratyfus, Pokken, Paramyxo)
• Mestonderzoek; meststalen kunnen per post naar ons toegstuurd worden
• Parasitologisch onderzoeken (o.a. Coccidiose, Wormen etc.)
• Bacteriologisch onderzoeken (o.a. Salmonella, E. Coli etc.)
• Viraal onderzoek (o.a. Paramyxo, Adeno etc.)
• Schimmelonderzoek
• Chlamydeaondezoek
• Bloedonderzoek
• Keeluitstrijkjes en cloacauitstrijkjes
• Vruchtbaarheidsbehandeling
• Operaties
• Secties
• Opname en observatie
• Rontgendiagnostiek

Julianalaan 7A - 6191 AL Beek - Netherlands  - T: 046 437 1885
info@pigeonvetcenter.com  - www.pigeonvetcenter.com

Het Pigeonvetcenter is onderdeel van het Diergeneeskundig Centrum 
Beek en zorgt voor een professionele diergeneeskundige begeleiding 

• Mestonderzoek; meststalen kunnen per post naar ons toegstuurd worden

VLIEGSEIZOEN

Tijdens het vliegseizoen kunnen naast het basissysteem enkele prestatie ondersteunende middelen verstrekt worden. Een en ander is daarbij afhankelijk van 
de soort wedstrijden waaraan men deelneemt. Om de duiven bij onvoldoende trainingslust in het voorseizoen te ondersteunen kan men gebruik maken 
van de Bony Trainingsmix en de Bony S.G.R. De laatste kan men dan enkele dagen achtereen in het drinkwater verstrekken. De Bony Trainingsmix wordt 
overigens door veel liefhebbers ook in plaats van de Bony Power Glutavit voor de wedvluchten ingezet. De Bony Power Glutavit voldoet overigens ook zeer 
goed. Zeker bij de vitesse en de midfond. Voor de zwaardere fond kan gebruik gemaakt worden van de Bony MR Plus de laatste dagen voor het inkorven.

Als extra ondersteuning bij de vluchten, in die gevallen dat de vorm uitblijft, voldoen de Bony Special Force zeer goed, al dan niet in combinatie met de 
Bony Cat Plus. Een combinatie die de laatste jaren veel toepassing kent is de Bony Omega Vliegolie 2.0 in combinatie met de Bony Endurance.

In volgorde van sterkte kan men zo aangeven: Bony Power Glutavit, Bony Endurance, Bony Trainingsmix en Bony MR Plus. Het moge duidelijk zijn dat 
men niet al deze middelen dient te gebruiken. Hier worden slechts de mogelijkheden vermeld. De toepassing dient maatwerk te zijn op ieder hok.

Bij thuiskomst kan men de duiven het beste opvangen met Bony Bonisol in combinatie met Bony A-Booster. De avond van thuiskomst en de dag erna kan 
men dan Bony Usneano Plus geven als natuurlijke ontsmetting in het drinkwater.

Er is een zeer uitgebreid scala aan producten beschikbaar. De kunst is om met een minimum aan producten maximaal maatwerk te leveren. Hierbij is ons 
team U graag bij van dienst met advies.
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