"Flying Start Mix"
Voor een ideale opstart van kuikens.

Direct na de uitkomst heeft een kuiken nog een deel onverteerde dooierrest in het lichaam.
Dit restant dooierrest is vergelijkbaar met de biest welk elk jong zoogdier via de moedermelk krijgt toegediend.
Biest bij zoogdieren en mens:

Vrijwel direct nadat een zoogdier geboren is staat, zal het op zoek gaan naar de uier. De eerste melk heet biest.
Het is van levensbelang dat een veulen/kalf/baby kort na de geboorte de eerste biest binnenkrijgt. Niet alleen zit
deze energie- en eiwitrijke melk vol met belangrijke afweerstoffen, biest heeft ook een afdrijvende werking. Dat
zorgt ervoor dat de pek die in de darmen zit, makkelijker naar buiten komt. Darmpek is een zwarte, kleverige
massa, die bestaat uit afgestorven darmcellen en slijm. De darmpek moet geheel uit de darmen zijn voordat de
normale mest op gang kan komen. Binnen 2 uur dient het veulen/kalf/baby de eerste biest binnen te krijgen.

Biest bij kuikens:

Ook bij kuikens is het van groot belang dat de dooierrest, welke " de biest voor een kuiken" kan worden
genoemd, zo snel mogelijk na de uitkomst wordt opgenomen.
Ook hier geldt dat het immuunsysteem zo snel mogelijk geactiveerd dient te worden, en de darmpek welke
tijdens het broedproces in de darmen is opgeslagen, zo snel mogelijk uit het lichaam wordt afgedreven.

Opgroeiende kuikens hebben veel eiwit nodig. Dit vooral voor een snelle toename van eiwit bevattende weefsels
(spieren, organen en veren). Hiermee wordt een basis gelegd voor een later
tentoonstellingssucces.
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De ontwikkeling van het maag-darmkanaal ontwikkeld zich het snelste in de 1

7 levensdagen.

In deze fase geldt dat de bacterien welke zich in de darmen bevinden zo snel mogelijk zorgen voor: A het
afbreken van onverteerde voedselresten;
A een gebalanceerde bacteriecultuur die ziekteverwekkers afstoot;
A regulering van het afweer (immuun) systeem.

Het vastleggen van eiwit en mineralen tijdens het groeiproces vraagt een aanpassing van de voeding. Deze
bouwstoffen hebben gemeen dat ze niet door andere stoffen in het lichaam worden aangemaakt. Alles moet dus
uit de voeding komen.

Levensdag 1.

Flying Start Mix.

Speciaal voor een snellere ontwikkeling van het maag- darmkanaal gedurende de eerste 7 levensdagen is
Flying Start Mix ontwikkeld.
Tijdens de ontwikkelingsfase van dit startvoeder is in kleine groepen dieren gekeken naar het effect van kleur,
geur, structuur en grondstofkeuze.
Het blijkt dat door een juiste mix zowel voeropname, krop en maagontwikkeling alsmede groei positief beinvloed
worden.

Flying Start Mix zorgt voor:

A Een juiste fermentatie, waarbij bacterien, schimmels of gisten zorgen voor het omzetten van stoffen in een
product, waardoor de zuurgraad, smaak, geur of uiterlijk verandert;
A Het snel opnemen van de dooierrest, de zogenaamde biest voor het kuiken;
A Stimulans voor orgaanontwikkeling.

Toepassing Flying Start Mix.

A Verstrek direct vanaf de uitkomst gedurende een periode van 3 dagen als voedingsbron alleen 100% Flying
Start Mix;
A Vanaf de 4e levensdag t/m levensdag 7 Flying Start Mix mengen met het "normale" opfokvoer voor de eerste
6- 8 weken;
A Vanaf de 7e levensdag t/m levensdag alleen nog het "normale" opfokvoer voor de eerste 6- 8 weken
verstrekken.
A Voor kuikens van dwerghoenders is de benodigde hoeveelheid Flying Start Mix slechts circa 20/25 gram per
kuiken en voor kuikens van grote hoenders is dit circa 30/35 gram.

Hoe herken ik Flying Start Mix?

A Flying Start Mix is een "natuurlijk" rood gekleurd voer met een perfecte structuur, bestaande uit een
deel fijne korrel, alsmede een deel kruimel en meel.
A Flying Start Mix heeft een aantrekkende reuk.
A Kleur, structuur en reuk in Flying Start Mix zorgen voor een opname stimulerend effect.

Wat kunt U van de Flying Start Mix verwachten?

In combinatie met een goed management ( klimaat, leefomgeving, goede watervoorziening, juist verlopen
broedproces) resulteert Flying Start Mix in:
A Snellere start voeropname;
A Optimale darmontwikkeling;
A Verhoogde weerstand;
A Betere opname dooierrest (biest voor het kuiken);
A Ondersteunt de vertering en bevat snel beschikbare energie.

Levensdag 4.

Voor verdere vragen en bestellingen:
Bel of mail Willy Toonen.
Mobiel: +31 (0)651 597100. Mail: willytoonen@outlook.com

